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Inleiding 
Columns van het jaar 2013 

Sinds 1 juli 2013 heeft de column een vaste plek gegrepen op de goed bezochte website 
Maassluis.nu. Het bleek een gouden greep. Vele (Maas)Sluizers zijn al bekend met de 
gedachtes van onze zeer getalenteerde columnisten. Elke columnist heeft een vaste dag en 
bekijkt de stad vanuit zijn/haar blik. Zo bekijkt Jelle Ravestein de stad vanuit een 
ondernemersvisie, ziet Annelies Heinen de stad vooral vanuit een jongerenblik en Martijn van 
Leerdam zoekt het goddelijke van de stad. Aad Solleveld betrekt regelmatig de politiek en 
ouderen in zijn kolommen en Wouter van Heiningen bekijkt de stad vanuit een culturele blik. 
Ten slotte is er nog M.A. Sluizer jr. die met een zeer kritische blik naar de 
nieuwsgebeurtenissen kijkt. Vaak is het gemeentebestuur bij hem de sjaak. Maar 
desalniettemin zorgen de columns ervoor dat er debat is in deze kleine maar fijne stad. Er 
wordt duidelijk nagedacht over wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren. Als 
grondlegger van Maassluis.nu ben ik dan ook zeer trots op wat onze columnisten hebben 
bereikt en ik hoop dat dit boekwerk met een jaaroverzicht niet de laatste zal zijn.  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Hoe een boerderij de gemoederen kan bezighouden 
Sinds enige tijd weten bijna alle Maassluizers dat wij een boerderij bezitten die 
al enige eeuwen oud is. Dankzij de plannen die de gemeente Maassluis heeft en 
deze bij monde van wethouder Keijzer enthousiast probeert te verkopen. Hij 
trekt hier samen op met de firma Lely, die behalve prachtige landbouw machines 
fabriceert, ook een vastgoed tak heeft. Lely is namelijk eigenaar van de gronden 
en ziet wel brood in het ontwikkelen van een stuk Dijkpolder tot een 
woonomgeving in het duurdere segment. 

Het vervelende aan woonwijken is dat deze moeten worden ontsloten, het liefst zo goedkoop 
mogelijk want deze kosten komen voor rekening van de gemeente. U en ik dus, overigens 
meestal niet woonachtig in het duurdere segment. 

Voor de meest oostelijk ontsluiting leggen we in het verlengde van de Uiverlaan een weg aan 
tussen “inblik” en de Kerk waarin op 2 juli aandacht wordt besteed aan Maria visitatie. Aan 
de westelijke kant is in het verlengde van de Jan Schoutenlaan een oplossing bedacht die de 
Weverskade zoveel mogelijk intact laat. Maar ja daar staat die boerderij. 

De boerderij was mij nog nooit opgevallen en ik fiets er met mijn koersfiets toch regelmatig 
langs. Ook mijn ogen werden pas geopend door twitter op een donderdagavond. Toen ging 
het balletje rollen. Als gemeenteraadslid heb ik -en diverse andere met mij- dit probleem niet 
in de gaten gehad. Zaten wij te slapen of  viel deze boerderij in de globale schetsen die ons 
werden voorgehouden niet op? 
Ik weet het niet maar het lijkt mij dat hier over gesproken moet worden. De waarde van de 
boerderij moet maar eens aangetoond worden, er zijn vast argumenten aan te geven waarom 
dit object zo waardevol is maar ook waarom het nooit iemand behaagd heeft om er ook een 
juridisch monument van te maken. 

Vervolgens moet wethouder Keijzer c.s. aangeven waarom de ontsluiting echt niet anders kan. 
Mij lijkt dat sterk we hebben immers niet voor niets een gezegde dat luidt:”Waar een wil is, is 
een weg:” Ik wil de verkeerskundige alternatieven wel eens zien. Hij kan zich niet verschuilen, 
zoals hij in het AD deed door te stellen dat de boerderij verkocht is en dat hij daardoor geen 
invloed meer op de sloop heeft. Ik denk dat Keijzer zichzelf  (bewust) onderschat. 

Er is in Maassluis al genoeg verdwenen van Watertoren tot Station. Zij verdwenen uit het 
Maassluise vanwege grootse plannen van wethouders die Maassluis wilde laten opstomen in 
de vaart der volkeren maar ons toch wat armer achter liet. Ik zou het persoonlijk betreuren 
als mijn kleinkinderen straks dat zelfde gevoel krijgen 
Het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld en ik stel mij de vraag, kunnen wij als 
raadsleden hier nog wat vinden. Zo ja op basis waarvan nemen we dan een verstandig besluit. 
Wie geeft mij de argumenten om voor of  tegen te zijn. Economische motieven versus een 
oude boerderij een stukje erfgoed 
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19000 Kinderen 
Reclame op de televisie vind ik persoonlijk een hinderlijke onderbreking van 
mijn kijkplezier. Helaas kan het op onze zenders blijkbaar niet zonder deze 
uiting van de commercie. Nu zijn er twee soorten boodschappen. De 
commerciële waarin op het oog normale Nederlanders een of  ander bizar 
product aan de man proberen te brengen. 

Dat dit toch enige vorm succes heeft heb ik aan den lijve ondervonden. Laatst moest ik voor 
Mrs. S. een boodschap doen en kwam ik thuis met een artikel waarvan zij zei: “ wat heb je nu 
weer meegebracht!?” Mijn keuze -zo bleek later- was onbewust ingegeven door de ster-
reclame. Het werkt dus op een onbewaakt ogenblik. 

De tweede vorm is de ideële boodschap. Nu worden wij er meerdere keren per dag op 
gewezen dat er 19000 kinderen per dag doodgaan. Zij overlijden door ziekte, door 
ondervoeding, door oorlogshandelingen en wellicht nog door andere oorzaken die ik niet eens 
kan verzinnen. Een aantal bekende Nederlanders willen dit terugbrengen naar nul. Een nobel 
streven want ieder wel denkend mens heeft moeite met kinderleed. 
Toch kan ik het niet laten te denken dat er nog een categorie kinderen is die een verkeerde 
start hebben in dit leven. Ik werd op deze gedachte gebracht door berichten in de media van 
moeders die hun kinderen in een schoenendoos te vondeling leggen, ouders die kinderen 
jarenlang opsluiten in kleine ruimten en ze geestelijk en lichamelijk mishandelen. Meiden die 
reeds op 18 jarige leeftijd drie kinderen hebben gebaard. De voorbeelden zijn legio. 

In mijn omgeving ken ik mensen die dolgraag een kind zouden willen opvoeden, mensen die 
na jarenlang tobben in medische circuits te horen krijgen dat kinderen krijgen niet voor hen is 
weggelegd. Dit levert soms boze gedachten op als zij zien dat er zoveel kinderen ongewenst op 
de wereld worden gezet. Kinderen die in het beste geval opgevangen moeten worden door 
instanties, die overigens ook steken laten vallen. 
Laatst sprak ik een jongedame die in deze situatie zit. Zij zou dolgraag een kind willen maar 
de gynaecoloog raadt haar dit zeer af. De kinderwens verdwijnt daar niet mee. Soms wordt er 
over adoptie nagedacht en worden er gesprekken gevoerd met de instanties die dit zouden 
kunnen verzorgen. Een weg om moedeloos van te worden. De maatlat die wordt gehanteerd 
om aan te tonen dat je geschikt bent als adoptieouder is een zeer strenge. De eisen zijn niet 
mis en de vraag is of  daar enige deregulering op zijn plaats zou zijn. Het staat in schril 
contrast met de wijze waarop sommige ouders een aantal kinderen op de wereld zetten daar 
niet voor kunnen of  willen zorgen. De gemeenschap mag daar voor opdraaien. 

Ik ga niet opteren voor een toelatingsexamen voor het ouderschap, het is immers niet te 
handhaven. Ik kan niet bij elk “verdacht” verliefd stelletje mijn pet er tussen houden. Ik zou 
wel willen dat de adoptieregels wat flexibeler worden. En misschien wil ik ook wel ideële 
reclame boodschappen om de het aantal ongewenste kinderen terug te brengen naar nul. 
Of  kom ik dan aan de privacy? 
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Schaarste 
Politiek en economie zijn twee onderwerpen die nogal met elkaar verstrengeld 
zijn. De economen houden zich bezig met productie en consumptie van schaarse 
goederen en tegenwoordig lijkt alles een schaars goed te zijn. De bergen tomaten, 
paprika’s etc die ik op mijn fietstochten zo maar verspreid in het land zie liggen 
daargelaten. Op de veiling heeft men blijkbaar andere ideeën over schaarste. Het 
zal wel een geldkwestie zijn, ook zo’n schaars artikel. 

In de politiek is het eigenlijk niet anders, ook hier gaat het over schaarste. Schaarste in 
middelen, schaarste in menskracht, schaarste in kennis; Kennis is immers macht. De schaarste 
in menskracht is op dit moment een negatieve schaarste. De werkloosheid loopt enorm op en 
de bestrijding daarvan is een opgave voor zowel de economie als de politiek onder het motto 
“Wie krijgt wat en vooral hoe krijg je dat”. En hoe verkoop je dat aan de burger. Je hoofd op 
de TV krijgen eigenlijk. 

In de plaatselijke politiek gaat vaak over het verdelen van schaarse zaken, veelal zaken die via 
beleid uit Den Haag, vertaald moeten worden in uitvoering. De beleidsvrijheid voor 
gemeenten wordt de decentralisatie weliswaar groter maar de echte keuzes worden in Den 
Haag gemaakt. In de praktijk merk je dan dat er soms ruimte over blijft voor andere dingen 
waar de plaatselijke politici zich druk over maken. 
In Maassluis gebeurt dat o.a. via het actualiteiten halfuurtje aan het begin van elke 
gemeenteraadsvergadering. Wij als lokale politici houden natuurlijk onze oren en ogen open 
en komen zaken tegen in Maassluis waarvan wij natuurlijk iets vinden. Sommige politici, zo 
hoor ik af  en toe, worden door hordes burgers benaderd om een mistand aan te kaarten. 

Soms zijn dat hele wezenlijke zaken, die de Maassluizer of  zijn veiligheid raken. Niets mis 
mee om dat extra onder de aandacht te brengen. Maar soms heb ik het idee dat er slechts 
sprake is van profileren, de krant halen, je gezicht laten zien met onderwerpen waar of  al aan 
gewerkt wordt of  wel een subjectieve mening verkondigen. 
In de laatste vergadering van uw vertegenwoordigers was er een sprekend voorbeeld van dit 
fenomeen. De schaarste qua ruimte op het fietspad langs de waterweg blijkt het heikele punt. 
Racefietsers, scootmobielen, hondenbezitters, ouders met kinderwagens en ouderen die 
flaneren op het fietspad getooid in unisex trainingspakken, strijden hier om de schaarse 
ruimte. 

U begrijpt dat de racefietser de gebeten hond is in deze. Kunnen we als gemeente de 
wielrenner tegenhouden? NEEN. Aan de oplossing wordt echter al maanden gewerkt, de 
boulevard met gescheiden “rijbanen” is inzicht. Toch wordt de schaarse tijd van de 
gemeenteraad hieraan opgeofferd. Tweede voorbeeld is de klacht over de “abominabele” 
kwaliteit van het nieuwe plaveisel in de Nieuwstraat. Zeer subjectief  want ik vind het mooi en 
zeer wel passen bij een oude binnenstad. De burgemeester zegde toe dit te onderzoeken. 
Persoonlijk vond ik het overbodig! Nu blijkt echter (zo lezen wij in de Schakel) dat dit de 
bedoeling van de ontwerpster van dit plan is geweest. De stenen zijn “oud” gemaakt, 
hetzelfde geldt voor de nieuwe lantaarnpalen , ook die worden kunstmatig “oud” gemaakt. 
Dat er iets mis is, is duidelijk. De gemeente bedenkt en besteedt uit. De aannemer voert uit; 
de gemeente heeft hier een regiefunctie. Dit zou een samenspel moeten zijn. Blijkbaar gaat dit 
mis! Hoe dat zo gekomen is? Ik zou er mijn schaarse tijd wel in willen steken!  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Een traantje wegpinken 
Mijn oog viel op de Kroniek van Maassluis, die lag op tafel. Dit fraaie stuk werk 
waarin de geschiedenis van Maassluis met enige fantasie her te beleven valt, had 
enige tijd in Vlaardingen een tafel gesierd. Mijn dochter heeft nl. de geschiedenis 
van de stad waarin zij opgroeide bestudeerd en beantwoordt nu moeiteloos elke 
vraag die in een quiz over de historie van Maassluis niet zou misstaan. 

Doordat ik wat oude foto’s in een schoenendoos had opgeborgen, zat ik met mijn oma in mijn 
hoofd en misschien daardoor sloeg ik de Kroniek random open. Mijn oma had namelijk de 
gewoonte om na de warme middagmaaltijd een stukje uit de heilige schrift te lezen. Meestal 
werd dit gestuurd door de kalender die aan de muur hing. Een kalender waarvan elke dag een 
blaadje werd afgescheurd en waarop een Bijbeltekst stond. Tegenwoordig vind je deze 
kalenders over elk onderwerp maar in de jaren vijftig-zestig waren die er slechts stichtelijke 
vorm. Toch, als mijn oma een frivole bui had, dan sloeg ze de Bijbel random open om te zien 
wat de HEER op dat moment tot haar te zeggen had. 

De Kroniek ging open bij het hoofdstuk over de Taanschuurpolder en ik zag een foto van de 
hoek van de Taanstraat en de Haven. Het bestaat niet meer; de Taanstraat wel maar in een 
moderne uitgave die met wat verbeeldingskracht het aanzien nog wel waard is. Veel is er 
verdwenen in die omgeving. De kleine kerk die ooit rond 1500 als houten kapel voor de 
heilige Martinus was begonnen, sierde onze stad 466 jaar. De kerk moest verdwijnen in de 
vaart der volkeren. De bebouwing die er voor terug kwam doet zeer aan de ogen. Ik kan mij 
voorstellen dat de bewoners met plezier op de Hoogstraat vertoeven maar de bedenkers van 
deze vorm van stadsvernieuwing zouden eigenlijk -nu nog (desnoods postuum)- per direct 
ontslagen moeten worden wegens incompetentie. De resten van de Kleine Kerk in de vorm 
van preekstoel en doophek zijn gelukkig behouden en in een Kerk in Zwammerdam te 
bewonderen. 
Al bladerend mijmerde ik verder over mijn eerste jaren in Maassluis. Vooral het café dat op 
de genoemde hoek stond trok mijn aandacht en ik herinnerde mij de opnames van de film 
Spetters in 1979. Op een zondagochtend, dat kon toen net in Maassluis, waren er opnames 
bij dit café. Terwijl ik in alle vroegte mijn hond uitliet, waren er velen bezig om de opnames 
technisch in goede banen te leiden en ik bekeek het tafereel met belangstelling. Een VW busje 
kwam aanrijden, de deur van het café ging open en een aantal heren rolde uit de kroeg de bus 
in en de VW vertrok. Althans dat was de bedoeling. Vijf  takes waren er nodig doordat het 
wegrijden steeds mislukte. Waarschijnlijk een low-budget film een indruk die door de schaarse 
kleding van de dames versterkt werd. Het proces om van mij een Maassluizer te maken is 
daar begonnen. Ik ging Maassluis ontdekken en het boek van meester Blom lezen over de 
geschiedenis van onze stad. Er is veel verdwenen en misschien begrijpt u dat ik al lezend en 
rondkijkend af  en toe een traantje moest wegpinken. 
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Mijn kleine ergernis 
Tot de grootste ergernissen van de Maassluizer, als deze al bestaat, behoort 
hondenpoep en de toestand van het groen in de buitenruimte. Nu is groen een 
breed begrip. Plantsoenen, parkjes, snippergroen verstopt tussen woningen, om 
maar te zwijgen van het soms kniehoge onkruid tussen straattegels, het hoort er 
allemaal bij. En inderdaad de staat van onderhoud is heel divers. Zelfs binnen 
één strook groen komt het in Maassluis voor dat de staat van onderhoud niet te 
vangen is met het woord homogeen. 

Nu heeft de gemeente besloten om samen met de inwoners van Maassluis een rondje langs de 
velden te maken. Dit heet in het jargon van wethouder Keijzer een schouw. Goede zaak lijkt 
me, immers niet alleen Keijzer woont hier en heeft een mening over het groen in onze stad. 

Toch verbaas ik me een beetje over de werkwijze. Dat werd ingegeven door drie dingen. Ten 
eerste hoorde ik dat maatlat van de schouw niet is “wat vindt de burger” Nee, de maatlat van 
het  CROW  wordt gehanteerd. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets CROW maar dat is het 
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en buitenruimte. Een jaar of  
wat geleden hield het CROW zich alleen bezig in de GWW sector maar zij is niet op het 
achterhoofd gevallen en heeft de problemen bij de krimpende gemeenten ontdekt die “meer 
met minder” moeten doen en bieden hier een helpende hand. 
Het tweede was een medewerker van een of  ander bureau die waarschijnlijk met de 
Weedviewer op de rozenlaan bezig was. Een hulpmiddel om het onkruid op verhardingen te 
beoordelen en te classificeren. Aan de hand van digitale foto’s van een deel van de verharding 
in een meetvak berekent de Weedviewer de onkruidbedekking  en vergelijkt deze met de 
CROW maatlat voor onkruidbezetting op verhardingen. 

Daar ligt de kern van mijn bezwaar. Er is sprake van een (online) kwaliteitscatalogus, er is een 
beheersystematiek, er is een helpdesk voor als je het even niet meer weet. Ik heb het gevoel 
dat kwaliteitsplannen leiden tot vinkjes  zetten op de goede plaats. Het gevoel bekruipt me dat 
 het boerenverstand ondersneeuwt  door een technocratische oplossing. Nu leidt dit niet tot 
(bijna) rampen als bij Odfjell maar de systematiek is hetzelfde. 
Het derde is de Maassluis App. Ik heb een melding gedaan, toevallig over bossages die m.i. 
veel te hoog zijn. Na drie dagen zag ik op de App dat mijn melding was afgehandeld. Dat was 
het. Ik hoorde noch zag iets gebeuren. Dat zou toch anders moeten als je de gemeente via een 
App kan bevragen dan wil ik niet afgehandeld zien. Ik wil graag weten wat dit betekent. 
Communicatie dus. En ja, nee is ook een antwoord. 
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Mijn Zaterdagavond 
Daar zit je dan in de tuin, een vel wit papier, een typemachine en een potje Tipp-
ex te denken over een column. Inspiratie bestaat niet, schrijven is handwerk, 
gewoon beginnen en zien waar het toetsenbord je leidt. Ik lees met veel plezier de 
columns van mijn collega’s.  Het  leed van M.A. Sluizer jr, die niet helemaal in de 
gaten heeft hoe onze burgervader Koos in elkaar zit en denkt dat “de politiek” zo 
in elkaar zit i.p.v van de ijdelheid van sommigen te herkennen. Het leed van 
Annelies, nou ja leed. Je maakt je er met een Jantje van Leiden vanaf  en de 
docent herkent dat. 

Nee dan mijn leed. Ik moest afgelopen zaterdag kiezen en dat valt voor een weegschaal niet 
mee. Kiezen tussen Arie Herlaar en Bach. Hoe doe je dat? Arie is een talent dat behalve op 
voetbalschoenen mij ook met gitaar en stembanden weet te beroeren. Arie is ook de broer van 
onze Noortje. Daar heb ik veel minder mee. Noortje doet namelijk aan musicals en als ik iets 
kunstmatig vind is het de musical. Je moet er toch niet aan denken dat in het normale leven je 
tijdens een gesprek of  in de rij bij de kassa bij Albert Heijn plotseling gaat zingen i.p.v. praten. 
Mij niet gezien. Deze mening is bevestigd door een bezoek aan de Lion King in Scheveningen 
omdat Mrs S. dat zo graag wilde. Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat Bach met zijn 
Matheus Passion een musical van voor de brief  heeft geschreven. Ook hier weer de onbalans 
van de weegschaal. 

Geef  mij maar Bach! Hoezeer ik Arie ook bewonder, koos ik toch voor de groote kerk en Jaap 
Kroonenberg die op het wereldberoemde Garrels-orgel enkele werken van Johan Sebastiaan 
vertolkte. Op de fiets reed ik, slechts gehuld in korte broek en t-shirt, richting de Schans. Ik 
passeerde enkele burgers die keurig in het pak ook richting gebedshuis togen. In mijn 
achterhoofd begon zich een idee post te vatten dat ik wellicht iets te informeel gekleed was 
voor een bezoek aan de kerk. 
In de kerk kwam ik nog een man tegen die ook een korte broek aan had. Ik vroeg hem: “Wat 
is jouw excuus voor de korte broek?” Hij keek mij vreemd aan en schudde het grijze hoofd. Ik 
zocht een plekje op een van de stoelen want dat is wel een probleem in de kerk, het zijn niet 
bepaald clubfauteuils als zitplaats. Maar goed, Bach had het ook niet gemakkelijk in zijn 
leven, dus ik had het lijden er wel voor over. Voor mijn acht eurootjes kreeg ik een mooi 
boekje met daarin info over alle concerten op het Garrels-orgel. Verder kreeg ik het 
programma dat Jaap voor ons bedacht had. Het is aan mij niet besteed. Ik kom voor de 
muziek, ik ben na tien minuten de weg kwijt, weet niet waar Jaap zit in het programma en het 
maakt me niets uit. Soms hoor ik iets dat bekend voorkomt, maar dat kan ook komen doordat 
ik het herken van een nummer van een of  andere popartiest want die hebben het repertoire 
van Bach ook veelvuldig als bron gebruikt.  Ik ken Bach slechts van de concerten van Jaap en 
van een boek dat Maarten ’t Hart heeft geschreven over Bach, een boek dat natuurlijk 
gesigneerd in mijn boekenkast staat. 

Ik hoor de muziek, ik onderga het en word er in ondergedompeld. Dat is voor mij genoeg. O 
ja en natuurlijk een hand van onze orgelist Jaap Kroonenburg na afloop. 
Bach of  Arie Herlaar. Het is eigenlijk geen keuze, dus om over mijn leed te spreken dat gaat 
te ver. Ik ben een bevoorrecht Maassluizer met Jaap, met het interieur van de kerk en Bach en 
dat op een zaterdagavond. Er zouden meer mensen van moeten genieten. 

Aad Solleveld 



Bomenplanten is als regeren 
Ik zat een beetje weg te dromen bij het rode verkeerslicht op de kruising van de 
Zuiddijk en Laan 40-45. Het kruispunt waarbij je linksaf  naar de bijna volle 
begraafplaats gaat en rechts heb je zicht op de molen, die Maassluis al vele 
eeuwen siert. Ik droomde doordat ik zat te mijmeren over de kritiek die de 
afgelopen weken richting de gemeentebestuurders ging en indirect naar de 
groenbeheerders in onze stad. Als er ergens een boom wordt neergehaald, met of  
zonder herplantingsplicht, dan zijn de berichten via twitter niet van de lucht. Ik 
vermoed dat er bewoners zijn die het beste voor hebben met het groen in onze 
stad, maar er zullen ook…ik wilde bijna schrijven notoire zeikerds, maar dat doe 
ik natuurlijk niet. Ik bedoel die kritisch zijn op alles en zoals ik soms, de 
achtergrond van de besluiten niet kennen of  nauwelijks geneigd zijn de nuance te 
zoeken in het dagelijks gebeuren. 

Op dat kruispunt zie je voor je een bonanza aan bomen en eenzelfde beeld krijg je door de 
achteruitkijk spiegel. Ik ben er eens rondje voor omgereden. Als je van de bomenbuurt via de 
Rozenlaan over Laan 40-45 rijdt dan rijdt je door een woud aan lover, langs het spoor 
richting tunneltje zie links en rechts bomen, niets dan bomen. Dat deze extra onderhoud 
geven aan het fietspad dat daar ligt nemen we blijkbaar op de koop toe. Je weet dat de wortel 
van de boom zich door niets en niemand laat tegen houden, zeker niet door asfalt, dit soms 
tot verdriet van de fietser. 

Ik maakte ook even een ommetje, nu op de fiets, over de haven. De berichten over de kaalslag 
aan deze plek van havenactiviteiten nam bijna exceptionele vormen aan. Het is inderdaad 
een triest gezicht de bomen die er staan hebben slechts een stam de takken en het lover is 
verdwenen. Dit lot wacht ook de stam en wortels of  blijft dit restje staan en noemen we dit 
kandelaberen? De kades aan de haven verkeren in een niet florissante staat, wethouder Eitjes 
krijgt hierover veel kritiek. De bomen zijn een van de mogelijke oorzaken en ik zou de 
bewoners  weleens willen horen als hun huis, door schade aan de kade een metertje verzakt. 
Ze hadden daar misschien niet geplant moeten worden. Een haven is voor andere zaken. 
Zo ook in woonwijken waar we meestal blij zijn met veel groen. Toch zien  wekelijks mensen 
bezig met het wieden van groen. We noemen dat dan onkruid. Onkruid is in feite een plantje 
dat op de verkeerde plaats groeit. Dit is een subjectief  gegeven maar we halen het weg. Zo 
kan het ook met bomen zijn. Soms groeien ze op de verkeerde plek in de wijk. Ondanks 
goede bedoelingen van de tuinarchitecten die zich hiermee bezig houden. Toch hebben zij 
meer oog voor hun eigen ruimtelijk architectonische beleving dan met de beleving van de 
bewoner dertig jaar later. 

Bomen planten is als regeren. Je moet vooruitzien. Ik ben deze week een paar plaatsen tegen 
gekomen waarbij ik de bewoners groot gelijk geef  dat bomen in de weg staan, hoe mooi ze 
ook zijn. 
Maassluis is een mooie redelijke groene stad, maar soms, heel soms staat er een boom in de 
weg, die realiteitszin moet er ook zijn bij de kritici. 
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Weer thuis 
Wij, Mrs S en ik, zijn terug van een korte vakantie. Dat was wel een offer, een 
offer van Mrs S wel te verstaan want ik stond er op dat wij op 24 augustus terug 
in Maassluis zouden zijn. 

Nu zou de oplettende lezer kunnen denken: “dan ga je toch wat eerder op pad, zodat je 
gewoon net als alle 58 plussers een week of  drie naar Frankrijk kunt of  een week of  zeven bij 
de een of  andere boer Piet in de Brabantse Kempen kunt kamperen”. Helaas dat was 
onmogelijk. 

Doordat Mrs S en ik nog steeds -mede dankzij Rutte en zijn voorgangers- aan het 
arbeidsproces moeten deelnemen, gaat dat niet lukken. Mrs S moet reeds in januari haar 
vakantieperiode opgeven aan haar werkgever. Nu leek haar de laatste drie weken van 
augustus een mooie tijd. Volgens weerman Ed Aldus is de kans op mooi weer dan groot, 
mocht je in eigen land willen blijven toch een voorwaarde. 
Helaas gooide Excelsior Maassluis roet in het eten, het werd kampioen en dat betekende dat 
de eerste competitiewedstrijd al op 24 augustus gepland stond. Geen Frankrijk, geen weken 
bij boer Piet. Ik moest en zou in mijn speakerhokje zitten om dit verbaal te begeleiden. 

Dat was het offer dat Mrs S bracht. Nu heeft het als bijkomend voordeel dat je Maassluis ook 
niet zolang mist. Toch begint mij het gevoel te bekruipen dat je Maassluis helemaal niet mist 
in de vakantie. Maassluis zit zelfs in de zak van mijn afritsbroek. De moderne telefoon trilt 
onophoudelijk door twitter berichten en facebook meldingen. Ik zag van alles langs komen 
aan verhalen en foto’s van ons stadje. Om maar te zwijgen van de berichten uit verre oorden 
van Maassluizers die wel de tijd hadden om de landsgrenzen ver achter zich te laten. Je blijft 
volledig op de hoogte en het lijkt alsof  wifi verplaatsing zinloos maakt, vanuit de luie stoel 
volg je alles en iedereen; je bent niet echt weg. 
Toch op de camping tussen de ouden van dagen was het goed toeven, hoewel wij toch een 
uitzondering waren. Allen hadden een e-bike en een schotel voor de TV. Allen zaten om zes 
uur aan de prak en de meeste zochten de echtelijk sponde rond half  elf  op. Bij ons niet van 
dat alles. Ik was m’n fiets, m’n tv en m’n paraplu helemaal vergeten mee te nemen iets wat de 
bejaarden op de camping zich niet voor konden stellen. 

Na 12 dagen gingen wij richting huis. Het boerenland is prima maar na enige tijd begin je 
ondanks wifi Maassluis toch fysiek te missen. De tijdelijke rommel in de binnenstad. de 
boomloze haven, de terrassen in het centrum. De kleinkinderen en de katten zorgen ervoor 
dat Mrs S toch wel weer terug wilde naar Maassluis. 
Tussen afslag 8 en 7 van rijksweg 20 krijg je zicht op ons stadje; ik bloei dan op. We mogen 
wel eens vraagtekens zetten bij de transparantie van een comité voor 400 jaar Maassluis. We 
mogen ons wel eens afvragen of  er overheidsgeld moet naar fitheidtesten van de oude van 
dagen. We krijgen wel eens kromme tenen op de bijna volle begraafplaats. We mopperen over 
het groenbeleid. We klagen over ontwikkelingen in de stad, de omgeving met stank en 
gevaren voor de volksgezondheid. Moeten we vooral blijven doen maar ondanks dit alles kom 
ik na de vakantie graag terug in Maassluis, mijn thuis aan de waterweg. De stad die mijn 
schoonmoeder steevast dorp noemde. 
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Een win win situatie 
Deze week kwamen een aantal zaken samen bij Albert Heijn, ik stond daar 
geduldig te wachten in de rij bij mijn favoriete caissière. Ik stond wat te 
mijmeren over een tweetal zaken die deze week mijn pad kruisten. 

Dat waren de reorganisatie perikelen die grote delen van het bedrijf  bezig houden en een 
uitzending op de autoradio van Radio1 die ik donderdagavond rond half  negen beluisterde. 

Het eerste ging vooral over regelingen voor ouderen, want natuurlijk moet er worden 
afgeslankt. Regelingen bestaan echter niet meer doordat de bodem van de schatkist meer dan 
in zicht is. Als je dan op www.mijnabp.nl gaat kijken of  je na een jaar of  38 al voldoende 
pensioen hebt opgebouwd om de zaak iets vroeger te verlaten kom je bedrogen uit. Had ik 
ooit het idee dat pensioenopbouw een lineaire functie was, zijn inmiddels mijn ogen geopend. 
Ik heb stellig de indruk dat je pas in het laatste jaar van je werkzame leven echt van opbouw 
kunt spreken. Nu zullen er ongetwijfeld financieel deskundigen rondlopen die mij kunnen 
vertellen hoe de vork echt in de steel zit maar mijn indruk is dat een vervroegd pensioen 
slechts mogelijk is als het adres van de voedselbank wordt meegeleverd. 

Het tweede ging over een kookboek waarin mevrouw Welzijn ons recepten voorschotelde 
waarin je voor een gezin van vier personen een maaltijd kon berijden die maximaal 5 euro 
zou kosten. In vele gevallen kon het ook voor veel minder. 
De voorbeelden die ze gaf  zullen ongetwijfeld kloppen maar dan kun je de slogan “tijd is 
geld” wel vergeten. Nu was haar doelgroep de mensen met een bijstandsuitkering en die 
hebben blijkbaar tijd genoeg. Het bewuste winkelen, dat zij propageert, kost tijd en onderzoek 
want je moet doelgericht een supermarkt of  weekmarkt bezoeken. Zomaar een supermarkt in 
wandelen met een mandje bungelend aan je arm is funest. 

Deze twee zaken kwamen samen in de rij bij Albert Heijn. Daar was ik twee weken geleden 
getuige van de aftrap van een actie voor de voedselbanken in Maassluis en Vlaardingen want 
beide burgervaders, Karssen en Bruinsma, losten het startschot.  
Deze actie geeft de Maassluizers de kans om via mooie kaarten, met plaatselijke taferelen, de 
lokale voedselbank te steunen. Ik neem regelmatig wat kaarten mee en ik hoop dat er ergens 
in december een ruilbeurs wordt georganiseerd om de serie compleet te krijgen. 

Ik verbaasde mij echter over het gedrag van een keurig uitziende heer die de caissière toebeet 
dat hij niet meedeed aan de actie, want zo meldde hij: “ als Rutte zo doorgaat, dan moet ik 
straks zelf  naar de voedselbank.” Je zou dan bijna denken dat deze actie er mogelijk voor 
zorgt dat hij straks naar de voedselbank kan gaan. Ik kon natuurlijk mijn mond niet houden 
en zei dat tegen de keurige meneer. Hij was niet te vermurwen en pakte verder zwijgend zijn 
boodschappen in. 

Ik heb een paar extra kaarten gekocht, niet alleen om de actie te steunen maar ook omdat ik 
de afbeeldingen op de kaarten wel aardig vind. Een win win situatie! 
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Donderdagavond 
Op donderdagavond is het altijd een genoegen om door de Maassluise Courant, 
de Schakel te bladeren. Natuurlijk kijk ik eerst naar de bladzijde waarop wordt 
meegedeeld wie ons ontvallen zijn. Ik heb die gewoonte overgenomen van mijn 
schoonmoeder en Mrs. S. die “op de hoogte” wilden blijven. Ook deze keer 
kwamen mijn eega en ik weer namen tegen van Maassluizers die we kennen 
maar nooit meer zullen zien. Soms gaan er mensen heen die de honderd al 
genaderd zijn, dat is vervelend maar daar kun je de baker niet de schuld van 
geven. Volgende week staat er een annonce van een Maassluise die veel te vroeg 
van ons is heen gegaan. Dat is wel even slikken voor mij om maar te zwijgen van 
de directe achterblijvers. 

 Vervolgens kijk ik naar de berichtgeving over de politiek; soms is dat leuk en soms verbaas ik 
mij over de wijze waarop iets wordt weergegeven. Deze keer viel mij de berichtgeving over de 
begroting 2014 op, die door het college van B&W aan de pers werd gepresenteerd. Nu ken ik 
die begroting toevallig en daardoor viel het mij op dat dit bericht door knippen en plakken 
aan het papier van de Schakel is toevertrouwd. Als de schrijver van dit stuk per woord wordt 
betaald, dan is dit een schoolvoorbeeld van efficiëntie. 

 Tijdens het bladeren stond op de achtergrond Nieuwsuur op de Televisie aan en daar was Ed 
Nijpels de situatie en de problemen rondom de eerste kamer aan het duiden. In de eerste 
kamer zitten nogal wat mensen die twee petten op hebben. Volgens de journalist en vele 
Nederlanders, is dit erg dubbel. Vooral dat ze straks bij een stemming met de ene pet voor 
zijn maar met de politieke pet op tegen. Hoe leg je dat uit? Dat is simpel volgens de VVD 
coryfee Nijpels, ze kunnen dat gewoon goed scheiden. 
Dit twee petten verhaal bracht mij samen met een foto in Schakel bij een ander afscheid. 
Justin Doekhi volgt Amar Ramadanovic op als steunraadslid voor D66.  Amar een jongeman 
die ik met veel plezier heb zien acteren in de raad, vooral de discussies tussen Amar en 
wethouder Eitjes over de plaatselijk financiën waren een lust voor oog en oor. Ik ben geen 
financieel specialist maar boekhouden lijkt me toch tot op zekere hoogte een exacte 
wetenschap maar de heren waren het zelden eens over de wijze waarop om werd gegaan met 
weerstandvermogen, reserves en wat dies meer zij. Helaas hij is niet meer, hij moest afscheid 
nemen. 

Amar heeft na zijn cum laude afstuderen een baan gevonden bij een bedrijf  dat hem niet 
toestaat om gemeenteraadslid te zijn. Er zou een conflict tussen belangen op kunnen treden. 
Jammer dat deze “roomser dan de Paus” houding bestaat. Je hebt mensen nodig die van de 
hoed en de rand weten, die kunnen ons een stap verder helpen. Volgens Ed Nijpels geen enkel 
probleem maar het land dreigt onbestuurbaar te worden door versnippering onder de kiezers 
en leden van de 1ste kamer die de politieke pet opzetten.Doordat Justin Amar opvolgt zien we 
wel een leuke foto in de Schakel. De gemeenteraadsleden op de achtergrond staan erbij alsof  
ze in muurtje staan op een voetbalveld; een tikje angstig met de handen voor de edele delen. 

Gelukkig is dat maar een tijdelijke houding want tijdens het debat over het bestemmingsplan 
voor de Kapelpolder ging men stevig in de aanval. Ook dat was in de Schakel te lezen op een 
manier die niet met knippen en plakken tot stand is gekomen. 

Dat leest toch een stuk prettiger! 
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Mijn Furieade 
“Furiade” schreef  ik vorige week in een twitter  bericht. Zeer snel en zeer terecht 
werd ik door een twitter-relatie op de vingers getikt. Furiade is fout; het is een 
feest dat de naam draagt van de enige stoomsleper die nog in bedrijf  is: Furie. 
Kortom de naam is Furieade. Ik probeerde mijzelf  nog te verontschuldigen door 
te stellen dat het fonetisch toch wel juist is. Daar was nauwelijks begrip voor. 
Dus Furiade is spreektaal en op schrift hoort er Furieade te staan. 

 Furieade dus.  Ik geloof  dat de 34ste voor de deur staat. Voor de Vierendertigste keer zal ik 
over de haven kuieren, kijken wat de club die het organisatiecomité vormt, heeft neergezet. 
Weken voordat het eerste weekend van oktober naakt, denk ik na over aankopen die mogelijk 
acuut of  op termijn nodig zijn. Ik word in september een bewuste consument, ik koop niets 
want de Furieade staat voor de deur. T-shirts, pantoffels met pluim voorop, een portemonnee 
of  een paraplu. Ik wacht af. De Furieade komt eraan. 

 Mijn eetpatroon pas ik ook aan. Wekenlang doe ik aan de lijn, dagelijks sta ik op de 
weegschaal om te checken of  mijn relatie met Sonja Bakker vruchten afwerpt. Elk pondje 
gaat in de meeste gevallen door het mondje, dus dat betekent voor Mrs. S. extra werk. Sonja 
geeft namelijk veel meerwerk in de keuken. Nu is mijn eega geen keukenprinses; dat klinkt als 
kritiek maar dat is het niet. Ze heeft vele andere kwaliteiten waardoor het leven met haar al 
39 jaar en 6 maanden een feest is. Maar de aanloop naar de Furieade is een crime voor haar. 
Het enige dat het leven iets makkelijker maakt, is dat Sonja het totale dieet op papier heeft 
gezet. 
 Ik hoor Mrs. S. in die tijd ook nooit vragen: “zeg jij nou eens wat we moeten eten vandaag?” 
Niets van dat alles! Sonja schrijft voor wat en vooral hoeveel we mogen eten; de weegschaal 
regeert, in de keuken en als waakhond. Dit alles in dienst van de Furieade want daar ga ik los. 
Het ascetische leven van de maand september ruil ik in voor een levenswijze die meer lijkt op 
taferelen die middeleeuwse schilders hebben geschilderd. Schranspartijen die hun weerga niet 
kennen. Mensen liggend op banken, kluivend op bouten, het vet loopt langs de kin en ik stel 
mij zo voor dat een enkel boertje hier ook bij hoort. U kunt mij op vrijdag flanerend langs de 
haven zien gaan, het vet langs de kin druipend, met in beide handen een vette hamburger of  
broodje beenham. Heerlijk om zo weer aan te sterken. 

 Donderdagavond begint de Furieade als ik aanmonster op de boot van Jan E. Het schip dat 
gelukkig toch aan een ring in de Noordvliet kan worden vastgelegd, want ik was even bang 
dat de binnenstad niet klaar was voor de het evenement. Ik had de haringen al klaar gelegd 
om het schip hieraan vast te leggen. Woensdagmiddag zag ik heren bezig om deze ogen in de 
kade te boren. Gelukkig want haringen tussen de prachtige getrommelde steentjes slaan die 
de binnenstad sieren, zou mij zeer aan het hart gaan. 

  

Nu hoop ik dat de Furieade door de vernieuwing  - waarover ik lees in het Algemeen Dagblad 
–  niet betekent dat ik mijn Furieade dieet moet aanpassen. Het maritieme verleden is al 
grotendeels losgelaten, dus ik hoop dat het culinaire deel van het feest gewoon overeind blijft 
want te veel verandering is niet goed voor mijn spijsvertering. 
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Jelle noemt dit innovatie, geloof  ik 
Uitbesteden van werkzaamheden -die niet tot je core-business behoren- is 
populair. Voorbeelden te over. Bij ons zie je dat terug in het water geven van de 
flora binnen alle vestigingen. Vroeger, toen alles beter was, gaven wij de plantjes 
zelf  water nu is dat ondenkbaar geworden. Planten water geven is een core-
business geworden van bedrijven die zich met facilitair management bezig 
houden. Op gezette tijden zien wij dus een auto uit Babberich het terrein op 
rijden om de al dan niet artificiële planten te verzorgen. Jelle noemt dat in zijn 
maandag column innovatie. 

In het klein gebeurt dat ook, zoals ik aan den lijve ondervond. Het ging in dit geval over een 
rekening van de tandarts. Een keer in de maand ga ik er voor zitten. De laptop op schoot 
(waar anders) en telebankieren. Liever zou ik dat uitbesteden aan Mrs.S maar dat is tot op 
heden niet gelukt. Zij reikt mij allerlei acceptgirokaarten aan en ik tik het e.e.a. in op de site 
van ING. Werkt prima. Tot een week of  wat geleden. 

Bij de rekening van de mondhygiëniste van 27,35 euro ging het mis, ik maakt 28,35 over. 
Nadat we klaar waren met overboeken trad een volgende stap van het proces in werking, mijn 
werkzaamheden werden gecontroleerd. U merkt het, in onze lean/six-sigma organisatie werd 
de fout onmiddellijk geconstateerd. 
Als oplossing koos ik voor het verminderen van de volgende rekening( dit is bijna maandelijks) 
met 1 euro. Slim plan toch! 

Toch niet. 2 dagen na die euro minder lag er een herinnering in de bus voor die ene euro. 

Dan begint de “lijdensweg” vroeger kon ik gewoon even met de tandarts bellen en het kwam 
goed. Dat gaat helaas niet meer, de tandarts heeft dit (heel innovatief) uitbesteed aan iets in 
Almere. Als je die aan de lijn hebt en je door een woud van keuzes tussen 1 tot 8 heb 
geworsteld, krijg je vraag ‘toets uw factuurnummer in’. Ik weigerde dat want dat zijn 12 
getallen en dat vindt RSI technisch onverantwoord. De medewerker die ik aan de lijn kreeg 
had hier begrip voor. Mijn probleem kon overigens niet bestaan want de euro teveel zou 
direct teruggestort zijn. Dat zat in hun systeem. Dat was niet juist maar dat geloofde hij niet. 

In het volgende telefoongesprek a 10ct/min meldde ik dat ik geen euro had ontvangen en 
blijkbaar had deze medewerker iets meer kennis van het systeem want automatisch 
terugstorten gebeurt pas bij plus 3 euro. Hij zou de ene euro terugstorten waarna ik weer een 
euro naar Almere zou overmaken. Kan het simpeler?! 
Na drie telefoontjes heb ik het opgegeven. Ik krijg geen euro en ik stort er daar geen. Een pat-
stelling. Die gaat natuurlijk eerdaags verbroken worden als ik een herinnering krijg ter 
betaling van die ene euro, uiteraard vermeerderd met een boete van 15 euro. Ik zie de 
deurwaarder over een halfjaar of  zo met belangstelling langs komen. De koffie staat klaar! 

 Maar ik had liever gehad dat tandarts Spangenberg gewoon een Maassluis meisje aan het 
werk had gezet i.p.v heel innovatief  specialisten in Almere. 
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Mijn verbazing 
In mijn dagelijkse praktijk bij de Rijkswaterstaat of  thuis in het Olmendal is het 
nog zelden dat ik mij verbaas. Het dagelijkse leven thuis gaat z’n gangetje en 
daar ben ik uiteraard zeer content mee. Wie zit te wachten op allerlei zaken die 
kunnen gebeuren en die je niet in de hand hebt? Ik niet. Natuurlijk is een 
verrassing op z’n tijd leuk en kleurt het dagelijkse leven. Maar er zijn ook 
onaangename verrassingen, zaken die op pagina twee van de Schakel worden 
vermeld. Daar zit ik niet op te wachten en u ook niet. 

Verrassing en verbazing kom je in de politiek wat vaker tegen hoewel in vele gevallen reacties 
voorspelbaar zijn. Hoe  de hazen lopen is meestal een gegeven. 

Neem nu de problematiek van de winkelsluitingswet. Het heeft de regering in Den Haag 
behaagd deze wet aan te passen. De 24 uur economie is daarmee sinds 1 juli 2013 tot wet 
verheven. Het is aardig om in deze wet te lezen dat in artikel 2 gesteld wordt dat winkels op 
zondag en op een aantal andere christelijke feestdagen gesloten dienen te zijn. Gelukkig wordt 
in artikel 3  gesteld dat een gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan verlenen van de in 
art. 2 vervatte verboden. De gemeenten kunnen zelf  beslissen hoe er met dit onderwerp 
wordt omgegaan maar er moet wel een verordening komen. 

Nou, dat hebben we geweten in Maassluis. Wij hebben 8 fracties, partijen die handelen vanuit 
het Bijbelse gedachten goed of  de geschriften van Marx of  een streven naar zoveel mogelijk 
individuele vrijheid voor de mens dan wel een diepgeworteld gevoel van gelijkheid van de 
mens die verheven dient te worden. En er zijn er die gedogen en er zijn er die een 
pragmatische insteek hebben, die niet direct gehinderd worden door richtlijnen van wie dan 
ook. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. 

Zoals verwacht waren het CDA en de Christen Unie tegen en de rest voor de verruiming van 
de openingstijden. Het besluit kon daardoor dinsdag niet worden genomen middels een 
hamerslag in de raad. Genoemde partijen wilde hierover een debat in de raad, een 
stemverklaring was blijkbaar onvoldoende.  Zouden zij denken dat andere partijen te 
overtuigen zijn dat het goed is om geen regeling te maken en alles bij het oude te laten?  Wat 
ik wel constateerde en daar zat mijn verbazing, dat er schampere uitlatingen werden gedaan 
door enkelen met als klapstuk Bert de Reuver, die had het zelfs over een flutdebat. Nu hebben 
wij in Maassluis afspraken over het politieke proces en alles wat er gebeurde past in dit proces. 

Partijen hebben het recht om hun principes of  denkbeelden te verdedigen ook als anderen dat 
als ongewenst ervaren. Dan geeft het geen pas om daar schampere opmerkingen over te 
maken. Of  het nu gaat om een standpunt over de openingstijden van de winkels of  een 
standpunt ten aanzien van een nieuw bestemmingsplan. Dat is politiek, dat is de democratie 
waar we met z’n allen voor hebben gekozen. 
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Hoogwater in Maassluis 
10 oktober stond er een fluitende noordwester. Voor de weermannen smullen 
geblazen. De mooiste weerfoto’s werden op de TV getoond. Weerkaarten die lage 
drukgebieden toonden met isobaren die zo dicht bij elkaar stonden dat het bijna 
een zwart gat leek. De toon van de weermannen is heel verschillend. Ze zullen 
allemaal dezelfde input hebben maar het is de toon die de muziek maakt. Bij 
RTL4 spreekt men bij dit soort omstandigheden al  snel over “dat het met 
bakken uit de lucht komt” Bij de NOS wordt iets zakelijker gecommuniceerd en 
geeft men soms verwachte hoeveelheid mm regen. Soms als ze bij de NOS een 
frivole bui hebben dan wordt dit omgerekend in emmers water per vierkante 
meter. Hoe Ed Aldus het doet weet ik eigenlijk niet want op het moment dat Ed 
in beeld kom moet ik altijd aan ABBA denken en dat blokkeert mijn 
waarnemingsvermogen. 

We konden wat verwachten, dat was de mening van alle weermannen(m/v). De wind zou 
aantrekken en de waterhoogte zou extreme vormen aannemen. De gemeente Maassluis 
kwam in actie en waarschuwde de Maassluizers tegen hoog water. 

“Donderdagavond rond 19.30 uur wordt een flinke hoogwaterstand verwacht, waarbij het 
water op de Burgemeester de Jonghkade en de Govert van Wijnkade kan komen te staan” 
2.10m boven NAP werd voorspeld en de Burg. De Jonghkade is slechts 1.90m. Kortom actie 
geboden. De gemeente plaatste afzettingen om te voorkomen dat mensen hun voertuig op de 
loswal aan de Burgemeester de Jonghkade en op de Govert van Wijnkade parkeren. 
Er werden nog net geen apocalyptische toestanden rondom het Scheur voorspeld maar een 
enkele oudere Maassluizer zette zijn vloedplanken alvast maar gereed in de buurt van de 
voordeur. Het liep met een sisser af. Lopen we werkelijk gevaar? Wat zegt de statistiek? De 
gemeente krijgt de info van Stormvloedwaarschuwingdienst van Rijkswaterstaat, mijn 
collegae kunnen we er dus op aanspreken. 

Op 1 september 1874 werd een peilschrijver in Maassluis geplaatst. Dat zijn waarnemingen 
en we hebben statistiek. We weten dat de hoogste stand van de afgelopen 40 jaar 2.85 was op 
28 januari 1994  en dat de laagste hoogwaterstand in deze periode 1.84 op 20 februari 1997 
en we geloven dat slechts 1x per 10000 jaar de stand 3.40 wordt en 1x per jaar 2.37 Wat ook 
bekend is, is dat de gemiddelde duur van de rijzing van het water 5.01 uur is. De daling 
echter is 7.24 uur. Het water stroomt dus sneller binnen dan dat het wegloopt! Het schijnt dat 
dit te maken met laagwatervlakken en eventueel een agger. 
Ik heb geen verstand van water, ik drink het zelfs niet. Maar wat helder is dat wij geen gevaar 
lopen want de kering biedt –mits op tijd gesloten- voldoende bescherming. Dat wil zeggen als 
je je auto maar niet beneden op de burgemeester de Jonghkade zet als je een biertje gaat 
drinken bij de Topsquash. 
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75.000 voor de Poseidon 
Donderdag hoorde ik op de radio van mijn favoriete presentatrice @laradio dat 
er per dag 200 dreigtweets de wereld in gaan. We hebben het over Nederland, 
waar het polderen ooit hoogtij vierde. De politie verklaarde dat er dagelijks 
minimaal 1 arrestatie wordt verricht naar aanleiding van een tweet die blijkbaar 
zelfs Hermandad te gortig is. 

We worden dus in de gaten gehouden. Met dat in het achterhoofd lijkt vrijheid van 
meningsuiting een beperkt gegeven. Dat is niet nieuw want onze grondwet is de basis van 
deze beperking al waren er lieden als Pim Fortuin en de heer Wilders die hier verandering in 
zouden willen brengen. 

Ik ben zoals sommigen van u weten een  twitteraar, ook ik stuur weleens een berichtje de 
wereld in. Drie of  vier jaar maak ik gebruik van Twitter en heb ruim 18000 berichtjes 
verstuurd, waarbij ik slechts twee berichtjes heb verstuurd waar geen mens iets aan had. Qua 
informatie dan toch. Dit zijn in de volksmond de zogenaamde Jo-Ann tweets. 
Toch doen wij het goed in Maassluis doordat wij af  en toe een tweetsessie IRL houden. Van 
heinde en verre komen de sociale medianen richting Maassluis om – deze keer op de Elbe – 
elkaar te treffen en in meer dan 140 chr zicht te krijgen op de wijze waarop gedacht en 
geleefd wordt. Oude en nieuwe Tweets krijgen voor mij dan een context. (redactie: irl = in real 
life; chr = tekens) 

Ik heb deze keer genoten van twee dingen. Het eerste van een gastcollege over een bijna 
dagelijkse bezigheid van de man: het scheren. Ik blijk dat al jaren helemaal verkeerd te doen 
en wat nog erger is, ik laat mij leiden door de Ster-reclame. Ik wil nl ook zo glad geschoren 
zijn als tennisers, golfers etc. Blijkt vooral te duur en voor luiaards die niet de tijd willen 
nemen voor de ultieme scheerbeleving met kwast en zeep. 

Het tweede was een idee dat al langer leeft maar dat extra aandacht verdient. Zeker nu het 
Sterrenbos een aanpassing krijgt, een aanpassing waarbij het plan voor de gemeenteraad verborgen blijft. Tot nu 
toe dan toch… 

Er schijnt ergens in de buurt van Zwolle een oude sleepboot te liggen: de Poseidon die ooit 
van de helling van scheepswerf  de Haas is gelopen. Hij ligt te wachten op de man met de 
hamer die hem in scheermesjes gaat veranderen. Wat zou er leuker zijn om deze boot te 
integreren in dit Sterrenbos in de buurt van de natuurspeeltuin? Ik las op het internet dat er 
slechts 12000 euro nodig was om de Poseidon van de slopershamer te redden. Peanuts in 
vergelijking met andere zaken binnen Maassluis. 

Het moet toch mogelijk zijn om een dergelijk stuk Maassluis verleden kindvriendelijk te 
strippen en deze langs de boulevard neer te zetten waardoor kinderen een mooi speelobject 
krijgen en de toegang tot Maassluis een extra dimensie krijgt in de vorm van “een schip op 
strand is een baken in zee”. Geen waarschuwing maar aantrekkingskracht. 

Voor dit soort stadsverfraaiing moet toch wel ergens een potje van 75000 euro te vinden lijkt 
me. Laten we op twitter/facebook  een actie starten. “Breng de Poseidon terug naar 
Maassluis” 
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Stukje rekenvaardigheid 
Ik ben een deadline leuner. Dat betekent voor mij dat ik meestal op het 
allerlaatste moment in de pen klim om een stukje te produceren dat als column 
op de site van Maassluis.nu kan verschijnen. Soms komt dat door luiheid maar 
het kan ook komen doordat ik werkelijk geen idee heb waar ik deze keer over 
moet schrijven. Iets wat ik de moeite waard vind, met ergens ver weg in het 
achterhoofd de hoop dat de Maassluizer het ook de moeite waard vindt om het te 
lezen. De worsteling van een amateur-columnist. 

Deze week had ik zo’n moment. Tot woensdagavond had ik nog geen enkele vorm van 
inspiratie gevonden hoewel mijn jongste dochter vond dat ik een soort excuus column zou 
moeten schrijven naar aanleiding van de column van vorige week. In een bijzinnetje was ik, 
gezien de reacties, blijkbaar een grens overgegaan. 

Twitter zou dus een bron van inspiratie kunnen zijn en woensdagavond rond een uur of  elf  
las ik een berichtje van een PvdA gemeenteraadslid. Hij twitterde “In Maassluis is er maar één 
echte tegenpartij, Maassluis Belang stemt tegen acht moties” Nu heb ik sinds vorige week een andere 
kijk gekregen op de inhoud van tweets. Dus ik heb een nachtje geslapen over deze notie van 
een wat ouder PvdA-lid. 
Soms word je geholpen door een bericht in het AD. Ik las dat de 2e Kamer het cijfer van een 
rekentoets niet op het diploma wil vermelden. Er staat zelfs - en hier wordt een PvdA 
kamerlid geciteerd – “Zolang rekenvaardigheid geen structureel onderdeel van onderwijs is, mogen we 
leerlingen hier niet op aankijken.”  Het eerste wat je denkt is: “Structureel onderdeel”. Wat mij 
betreft is een school bedoeld voor het leren van rekenen en taal, alle andere vaardigheden 
moeten daar in eerste instantie ondergeschikt aan zijn. Als die basis ontbreekt dan krijg je 
rekenfouten waarvan de genoemde tweet een schrijnend voorbeeld is. 

29 moties werden ingediend waarbij bleek dat er in de loop van het debat sprake was van een 
aantal overbodige moties. Door de argumenten van het college werden zeven moties 
ingetrokken. Van de 22 overblijvende moties vond het college in een aantal gevallen dat het 
een ondersteuning was van het beleid. Met andere woorden ook overbodig want een motie is 
bedoeld om een wethouder een bepaalde kant op te krijgen. Als hij al de goede kant uitloopt 
is  zo’n aansporing…ja wat eigenlijk? Een veel gehoorde reden is dan “dat de wethouder met 
een motie in zijn handen meer druk kan zetten op het ambtelijk apparaat ; hij gebruikt dus de 
gemeenteraad als drukmiddel. Een bijzondere managementstijl. 

Bij de stemming stemde Maassluis Belang in vijf  gevallen tegen. Soms waren wij de enige 
“tegenpartij” en soms niet. Tegenstemmen met goede argumenten is in een democratisch 
proces de normaalste zaak van de wereld. Ik lig van een tweet van een wat ouder PvdA-lid 
met een kei van een rekenfout niet wakker. Wat ik wel jammer vind is dat de stelling “vroeger 
was alles beter” een deuk krijgt. Ons PvdA lid heeft – net als ik – voor de Mammoetwet 
onderwijs genoten, toen was alles nog in orde. Tegenwoordig moet we constateren dat 
rekenen geen structureel onderdeel is van het onderwijs. 

De huidige jeugd vergeef  ik derhalve een rekenfoutje. Maar als leden van mijn generatie het 
verschil tussen 8 en 5 niet meer herkennen! Wat zou er dan mis zijn? 
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Klote en teleurstellend 
Ik huur een huis van Maasdelta en mijn geschiedenis als huurder gaat terug tot 1974 
toen de gemeente op de Zuiddijk nog zelf  de touwtjes in handen had op het gebied 
van woningbouw. Door daadkrachtig ingrijpen van de toenmalige Wethouder Smit 
kon ik Maassluizer worden want de regeltjes hielden dat in eerste instantie tegen. 
Sommigen noemen krachtdadig ingrijpen een kruiwagen en ik kan me daar wel in 
vinden. Wat dat betreft is transparantie een groot goed. 

Jarenlang heb ik getracht om mij te ontworstelen aan het huurderschap. Nooit kwam ik in 
aanmerking voor een fijne premie koopwoning binnen de vele projecten die in die tijd in 
Maassluis werden ontwikkeld. Ik win ook nooit de staatsloterij, het zal wel in mijn genen zitten. 
Als je dan op een zeker moment naar je zin woont in een huurhuis in het Olmendal dan geef  je 
het op. Ik was en bleef  huurder, met prima buren. Dat helpt ook. Tot je plotseling door sujetten 
uit Den Haag gepromoveerd wordt tot scheefwoner. En de scheefwoner woont volgens een hele 
enge definitie in een huurhuis. De ontvangers van bijv. 55000 gulden premie voor hun 
koopwoning en hun huis nu vrij hebben vallen daar niet onder. 

Nu dacht ik  na 40 jaar in aanmerking te komen voor een nieuw toilet. Dat vond MaasDelta ook. 
(een klein genoegen voor een huurder). Via van Asten, een Maassluis bedrijf, gaat dit geregeld 
worden. Prima. Tot ik in gesprek kwam met van Asten over de toekomst van dit bedrijf. Een 
decennia lange relatie tussen van Asten en MaasDelta wordt grotendeels verbroken, een nieuwe 
aanbesteding is hier debet aan. Dit betekent verlies aan werkgelegenheid voor de Maassluizers en 
dit geldt ook voor Buijnink in Maasland waar ook Maassluizers hun dagelijks brood verdienen. 
Zij vallen beide buiten de boot. Dat gaat mij aan het hart. Ik zit niet te wachten op een grote 
aannemer die straks het werk komt doen. Ik ga voor de Maassluise werkgelegenheid maar de 
vraag is of  onze aannemers het hoofd boven water kunnen houden als ze incidenteel voor 
MaasDelta een plintje mogen plakken of  een plafonnetje witten tegen tarieven op of  onder de 
kostprijs. 
MaasDelta zal zich aan regels houden. Het zal wel een regeltje uit het door D66 zo gewilde 
Europa zijn waardoor dit soort aanbestedingen moeten en de werkeloosheid in Maassluis doet 
stijgen. 

Nu is Maasdelta in principe een prima stichting, die veel voor Maassluis doet. Vele projecten die 
de leefbaarheid bevorderen gebeuren samen met MaasDelta; dat waardeer ik. MaasDelta krijgt 
er af  en toe ook wat voor terug. Bijvoorbeeld dat de gemeente voldoet aan het verzoek van 
Maasdelta om gedurende de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad voor een bedrag van 
maximaal € 53,5 miljoen achtervang aan te gaan met Stichting Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw voor leningen die Stichting Maasdelta Groep wil afsluiten. Hier loopt de gemeente 
risico’s. 

Ook wilde Maasdelta een financiële regeling met de gemeente treffen toen de plannen voor de 
Sluispolder-west de ijskast in moesten door perikelen rond de financiering en de borgstelling van 
de WSW. Dit n.a.v. de problemen rondom een graaiende directeur bij Vestia. Er stonden hele 
mooie zinnen in brieven zoals “Projecten met een combinatie van huurwoningen en koopwoningen en soms ook 
winkels worden stilgelegd. Bouwondernemingen zien zich daardoor op korte termijn voor problemen geplaatst; hoe 
om te gaan met mijn planning? Kan ik over een paar maanden mijn mensen nog wel aan het werk houden of  moet 
ik nu al maatregelen nemen?” 
 Toen was er blijkbaar oog voor de Maassluise ondernemer. Dat gezichtsveld is veranderd. Grote 
organisaties schalen op en overal zie ik dingen gebeuren onder het motto efficiency en 
kosteneffectief. Dat gaat veelal ten koste van iets of  iemand. Als burger en huurder vind ik dat 
klote. Als gemeenteraadslid uiterst teleurstellend! 
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Een Maassluizer is geen Sluizer 
In mijn beleving zijn er drie soorten inwoners van Maassluis. Soorten? Dat klinkt 
wat respectloos laat ik zeggen er zijn drie typen Maassluizers die ons stadje 
bevolken. Als getogen Hoekenees ben ik ooit Maassluis geraakt. Dat was geen 
bewuste stap, een verliefd hart stuurde mij in die richting. Ik ben in de eerste 
jaren een Hoekenees gebleven, ik voetbalde bij Hoekse Boys en daar ben ik 
gewoon blijven spelen. Mijn wortels lagen daar en ik ben geen club-hopper. 
Kortom ik was een vreemdeling in de stad, althans voor een deel want ik kende 
inmiddels wel veel mensen. Dat kwam door een bepaald type Maassluizer (de 
Sluizer) waar ik toevallig mee getrouwd was. 

 Maassluis leerde ik vooral kennen door de boeken van Maarten ’t Hart. Nu zullen velen 
zeggen dat ik daardoor verwrongen beeld van de stad heb gekregen. Nu geldt dat altijd en 
overal; elk verhaal van welke oude Maassluizer dan ook is een gekleurde versie door de eigen 
interpretatie. De boeken heb ik met veel plezier gelezen; ’t Hart is een verteller. 

Ik heb slechts één fout kunnen ontdekken. Maarten schreef  ergens dat Maassluis, met name 
het elektrische rioolgemaal aan het einde van de Patijnestraat, het middelpunt van het 
Noordelijk halfrond was. Als Geodeet weet ik met 100% zekerheid dat dit niet juist is. 
 Wel kwam ik tot de ontdekking dat er enige animositeit tussen de echte Sluizers bestond. De 
Sluizer is het eerste type, geboren en getogen in Maassluis en natuurlijk met een voorgeslacht 
dat  generaties lang langs het Scheur ter wereld is gekomen. Het tweede type dat ben ik en 
velen met mij: de Maassluizer.  Een vreemdeling maar een ingeburgerde vreemdeling. Ik ben 
Maassluizer geworden en ben dat met hart en ziel. Het derde type is de immigrant van buiten 
en is dat gebleven. Een buitenstaander. 

Een ding is echter duidelijk een Maassluizer wordt nooit een Sluizer. Onmogelijk. 
De Maassluise samenleving er nog steeds één van tegenstellingen. Ik hoorde vanmorgen het 
woord antagonist op de radio. Een mooi woord dat misschien wel voor een deel de Maassluise 
samenleving dekt. Antagonistisch op onderdelen. Het is een van laatste overblijfselen van de 
verzuiling die ooit welig tierde in Maassluis, als ik de Maarten ’t Hart en Maarten van Buuren 
mag geloven. Die tegenstellingen zijn er op onderdelen nog steeds. 

Ik werd er laatst “slachtoffer” van toen ik werd begroet met “Hallo Griffo”. Het was een 
Sluizer met een VDL hart en ik ben een Maassluizer met een rood wit blauw hart. De 
tegenstelling zondag- en zaterdagvoetbal. 

Bij mij is dat door toeval ontstaan doordat het mijn oma behaagde dat ik naar de School met 
den Bijbel zou gaan. Voor het voetballen leek de keuze ook gemaakt. Ik woonde om de hoek 
bij de vv Hoek van Holland, de zondagvereniging. Vele uren bracht ik daar door. Helaas 
mocht je pas gaan voetballen als je tien was en op dat moment zat ik al jaren op de 
Christelijke school en kreeg daar bijbehorende vriendjes met oudere broers die natuurlijk bij 
de zaterdagclub speelden. In de volksmond blijkbaar de “Griffo’s”. De gevolgen van een 
dergelijke keuze van mijn grootmoeder draag ik mijn hele leven mee. 
Maar in mijn hart ben ik nog steeds het jongetje achter het doel van Dirk van Oosten bij de 
hoekse zondagclub. 
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Nog persoonlijker 
Er zijn mensen die het beste met je voor hebben. Mensen die met allerlei tips en 
goed bedoelde raad proberen kwaliteitsslagen te maken. Deze mensen die vaak 
“iets met communicatie” hebben gestudeerd, weten blijkbaar hoe je op de meest 
efficiënte manier een doel kan bereiken. 

Communicatie dus en vooral de vorm om mensen aan te trekken of  zelfs te prikkelen. 
Collega columnschrijver Annelies Heinen heeft hier diverse tips voor aangedragen en collega 
Jelle Ravestein herinnerde ons hier afgelopen maandag nog even aan. 

Een column zou dus persoonlijker moeten. Meer humor, zelfspot etc. Nog persoonlijker denk 
ik dan? Ik ben al een open boek en ik lust geen fricadellen! 
De laatste maanden heb ik veel van mezelf   laten zien. Of  dat gepaard ging met humor, 
zelfspot of  enigszins ironisch naar anderen is de vraag. Ik denk van wel maar of  deze mening 
breed gedeeld wordt? Het maakt mij eigenlijk ook niets uit want gaat het bij communicatie 
om doelen stellen en bereiken. Dat geldt niet voor mij. 

Ik schrijf  omdat ik dat leuk vind.  Leuk als stiel, als arbeid. Als de column klaar was dan hield 
het voor mij op. Dat is door Annelies wel een beetje veranderd. Ik meld tegenwoordig op 
twitter en facebook dat er weer een pennevrucht (oude spelling) is verschenen en dan blijkt 
dat het helpt, als je doel was om reacties te krijgen. 
 Deze en de volgende column persoonlijker maken? Wat is er persoonlijker dan een gedicht. 
Mijn diepste zielenroerselen komen dan aan de oppervlakte en meer inkijk in mijn persoon 
kan ik echt niet geven. Er moet nog iets te raden blijven. 

Ik heb als vader natuurlijk in de poeziealbums (uitspreken zonder leesteken) van mijn dochters 
geschreven. Ik probeerde dan het niveau “rozen verwelken en schepen vergaan” te 
overstijgen. Of  dat gelukt is laat ik aan u lezer. 
Het eerste gedicht dat ik met u deel, borrelde een jaar of  zes zeven geleden in mij op en staat 
niet in een poezie album; het zit in mijn hart. Ik schreef  het op in 5 minuten en heb er nooit 
meer een letter aan veranderd. Stilistisch en inhoudelijk zal collega Van Heiningen vast wel 
tips hebben maar dat hoeft niet! 

Hartinfarct !
Vragend, verwonderd 

op een keukenstoel. 

Je gezicht grauw, verwrongen; 

de pijn! 

Bedonderd 

door het leven. 

Je lijf  
 

dat op het punt stond 

!
te blijven, je geest 

Verwonderd 

Je wist het wel, 

misschien ook niet? 

Die deur! 

Je stond er voor. 

Gelukkig was de sleutel zoek; 

want waar was je nu geweest?  



Nog persoonlijker deel 2 
Soms word je door een simpel woord 
in een column van een bekende 
Maassluise op het goede spoor 
geholpen. Zo ook deze week. De titel 
van de column van donderdag luidde: 
“vaderskindje” Nu zijn er 
waarschijnlijk drie soorten kinderen. 
De reeds genoemde Vaderskindjes, 
de kinderen die meer aan moeders 
rokken hangen en er zullen er ook 
zijn die dit geen van beiden zijn. 
Vermits ik geen psychologie of  
kindwetenschappen heb gestudeerd 
moet ik raden hoe dit gedrag ontstaat 
en hoe zich dit ontwikkelt in de loop 
der tijd.  

Zou een vaderskind altijd een vaderskind  
blijven of  kunnen “voorkeuren” 
veranderen tijdens het wordingsproces tot 
volwassene. 

Ik denk dat ik het antwoord op de laatste 
vraag wel ken. 
Liet ik u vorige week een kijkje nemen in mijzelf  doordat de columns wat persoonlijker 
moesten worden. Ook dit was een goede  raad van ons vaderskindje met een zekere voorkeur 
voor bilnaden. Ik beloofde min of  meer om meer inzicht te geven in mijn “dichtkunst”. 

Dat lijkt mij in deze Sinterklaas tijd een vrij gevaarloze bezigheid want het niveau is zeer 
divers. Dit ondanks hulp van vele internet sites die voor een habbekrats de inspiratielozen aan 
een gedicht helpt, gestuurd door enkele keywords. 
poëziealbum dat mijn dochters op een zekere leeftijd kregen moest natuurlijk gevuld worden 
door vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s en vele anderen. Ook vader kwam aan de beurt. 

Als ik nu het gedichtje nalees dan blijkt dat er bij de jongste dochter een transformatie heeft  
plaats gevonden. Ik heb het niet nagevraagd, ik denk slechts dat het zo is en ik kan me 
redelijke goed voorstellen dat dit proces in de afgelopen ruim 20 jaar heeft plaats gevonden. 
Mijn jongste dochter was volgens mijn gedichtje een moederskind. Ik denk dat dit met alle 
respect voor Mrs. S. veranderd is. Mensen veranderen daar is niets mis mee als je omgeving 
maar respect blijft behandelen en dat was een van de speerpunten in mijn poging om de 
dochters op weg te helpen naar het punt dat ze het zelf  wel konden. 

Het onderstaande gedichtje wil ik u niet onthouden en ik plak het in deze column. Ik wilde 
het niet overtikken een poëziegedicht is handgeschreven en ik wil u mijn hanenpoten niet 
onthouden.  Volgende keer een poëziegedicht dat veel later (wel in Word) geschreven is. 

Aad Solleveld 

!



HVM als inspiratiebron 
Een verrassend beeld trof  mijn netvlies toen ik de vernieuwde site van de 
Historische Vereniging Maassluis woensdagmiddag opende. Zoals als gewoonlijk 
was ik een tikje ongeduldig en ik kon niet wachten tot 11 december half  vier. 
Midden op de site zag ik een foto van Leen Stigter, oude Leen Stigter. Hij is ons 
denk ik een jaar of  vier geleden ontvallen want zo gaat dat, ook met Maassluise 
iconen, ze gaan dood. 

Ik heb als import Maassluizer het geluk gehad Leen redelijk goed te hebben gekend. Dat 
kwam door Mrs. S. Zij heeft een aantal jaren bij Leen op de markt gewerkt. Het contact is 
daarna altijd goed gebleven en Leen zat nooit om een praatje verlegen en kon smakelijk 
vertellen over Maassluis. Mrs. S en ik kwamen weleens bij Leen thuis voor een bakkie en ik 
denk daar met genoegen aan terug. Over Leen herinner ik mij de volgende anekdote. 

Ooit stond ik benzine te tanken en de wagen van Leen zat blijkbaar ook verlegen om een 
druppel benzine waardoor wij samen bij de kassa stonden. Ik kocht er een pakje zware shag 
bij en Leen vroeg zeer belangstellend “wat kost dat nou zo pakje shag?” ik ben het exacte 
bedrag vergeten maar Leen vond dat erg veel. “Weet je wat dat in 1925 kostte”, vroeg hij. Ik 
wist dat niet maar Leen vertelde dat dit twintig cent was. Daar was ik natuurlijk van onder de 
indruk maar ik vroeg hem toch of  hij in die tijd twintig cent had. “Nee, zei Leen dat had ik 
niet” We waren het vervolgens snel eens dat de tabak in die tijd dan ook duur was. 
Geschiedenis het is een mooi onderdeel van het leven en heeft al jaren mijn belangstelling, 
speciaal die van Maassluis. Ik heb het boek van Meester Blom verslonden, figuurlijk dan toch. 
De boeken van Maarten ’t Hart staan allemaal in de virtuele boekenkast en de meeste 
exemplaren zijn gesigneerd. Ook bewaar ik een aantal e-mails die ik van Maarten heb 
ontvangen en de beelden die ik daardoor van Maassluis heb zijn mede hierdoor gevormd. 
Het beeld van Meester Blom zo objectief  mogelijk. Het beeld van Maarten gekleurd maar 
toch zeer informatief  getuige een tweede anekdote waarbij er een raakvlak ontstaat met een 
nieuw project van de HVM. Alle jaargangen van “De Schakel” de Maassluise Courant 
worden gedigitaliseerd en zo ontsloten voor de wereld. Ik kan bijna niet wachten! 

In 1986 schreef  ’t Hart de Jacobsladder. In de Schakel verscheen een stukje als recensie 
hierover. 

De schrijver vond het schandalig dat Maarten dit boek had geschreven en daar mensen met 
naam en toenaam noemde en beschadigde. Ik sprak met mijn schoonmoeder over dit verhaal 
en de personages. Zij herkende hier niets in. Vervolgens schreef  ik daar in de Schakel iets over 
en ik kan mij nog een bijzin uit dat stuk herinneren. Ik schreef  dat ik als ‘echte minima’ nog 
geen ruimte had gevonden om het boek aan te schaffen. Wat schetste mijn verbazing toen ’s 
avonds de telefoon rinkelde in huize S. en ik Lenie, de zus van Maarten ’t Hart, aan de lijn 
kreeg. Ik mocht haar exemplaar wel lenen als ik geen geld had om het te kopen. Heel lief  van 
haar natuurlijk maar dat was niet nodig. 
Zo gaat dat met Sluizers, ze mopperen weleens maar zijn ook niet te beroerd om een 
helpende hand uit te steken. 

Aad Solleveld  



Is wethouder Eitjes een Don Quichot? 
Dinsdagavond  betrapte ik mijzelf  op een gevoel waarvan ik niet gedacht had dat ik 
dat in mij had. Nu hoor je weleens – of  anders lees je het het wel in de bladen bij de 
kapper – dat met het klimmen der jaren de hersenfunctie, die de sentimentele 
gevoelens aanstuurt, actiever wordt.  Ik ben blijkbaar op een punt aangekomen  in 
mijn life-cycle waarbij ik bij een zielige film een traantje moet wegpinken of  met 
wat extra slikken de emotie verborgen kan houden voor mijn omgeving. Nu was het 
dinsdagavond niet zo erg dat er waterlanders vloeiden of  dat de adamsappel 
overuren maakte maar toch had ik met hem te doen: Huub Eitjes. 

Huub werd aan de tand gevoeld door zijn vrienden van de VVD, zijn iets mindere vrienden van 
het CDA en zijn kennissen van de VSP. Allen waren zij geschokt door de informatieavond over 
windmolens die op maandag in het stadhuis had plaats gevonden. Een clubje particuliere 
ondernemers, de gemeente Rotterdam, de Provincie, de Stadregio en mijn oude home town 
Hoek van Holland gaan windmolens bouwen. Daar kan niemand iets tegen hebben. Toch…? 
Allemaal willen we duurzaam door het leven gaan en een van de zaken die daar naadloos in past 
is alternatieve energie. 

Ik zie Kees Pleijsier, als wethouder, nog in een elektrische wagen op de markt aankondigen dat 
wij in Maassluis ergens in deze eeuw een CO2 neutrale gemeente willen zijn. Andere gemeenten 
met wethouders in elektrische wagens willen dat ook natuurlijk. Het probleem is ongeveer als 
volgt. “iedereen wil goed openbaar vervoer maar niemand wil een bushalte voor de deur”.  Zo 
gaat dat ook met windmolens, die willen wij ook niet in de achtertuin. Maar staan ze in onze 
achtertuin? 
Acht windturbines worden langs de waterweg gebouw in een rij langs de Oranjeplassen tussen de 
stormvloedkering en de Maassluise grens. Dit alles op grondgebied van Rotterdam. Huub kende 
dit plan al sinds begin dit jaar en juist daarover werd hij aangevallen door zijn vrienden. Had hij 
hier eerder over moeten communiceren. 

Huub vertelde over zijn gesprekken met collega Klaas de Koning uit Hoek van Holland en deze 
had Huub het gevoel gegeven dat de molens veel verder van Maassluis zouden komen waardoor 
bezwaren als horizonvervuiling, geluidhinder en het door de CDA 
voorgerekende slagschaduweffect [ lengte schaduw = hoogte molen / tan(α) ] in augustus niet 
zou voorkomen voor de Maassluizers. 

De financieel specialist van de VSP wist zelfs te vertellen dat de particulieren die een aandeel in 
dit project kopen de beloofde 5% rendement nooit zouden krijgen, ze worden erin geluisd.  
Klaas de Koning bleek een onbetrouwbare partner, want Huub werd deze week ook verrast door 
de huidige plannen. Een onbetrouwbare Hoekenees, dat deed ergens heel diep pijn in mijn ziel. 
Huub heeft gestreden als een leeuw maar wordt in de media als een soort Don Quichot 
weggezet. Huub kan niet in beroep, die mogelijkheid heeft de gemeente niet. 

De bewoners van Maassluis, die denken last  te hebben van deze windmolens, kunnen wel 
beroep aantekenen. Of  dat kans van slagen heeft is de vraag. De wetgeving rondom dit 
fenomeen is door de partijen die nu bezwaar aantekenen in Den Haag vastgesteld. Deze 
wetgeving qua geluid en afstanden zal ongetwijfeld meegenomen zijn in dit project. 
Eitjes heeft gestreden maar niet als een moderne Don Quichot, deze problemen zijn echt. De 
strijd moet nu door anderen worden gevoerd. Ik ga met veel belangstelling volgen hoe dat af  
gaat lopen. Vooralsnog schat ik in dat vanaf  2015 er 63000 ton CO2 bespaard gaat worden langs 
de Waterweg. 

Aad Solleveld  



Mijn kerst 
De afgelopen week moest ik weer terugdenken aan mijn jeugd in Hoek van Holland. Hoewel 
ik denk dat ik een beetje een anomalie ben, ben ik niet de enige die in dit jaargetijde terug 
denkt. Via allerlei media ontkom je blijkbaar niet aan het verleden. 

Bij mij ging het vooral over “de waarheid.” Mijn moeder heeft jarenlang gepoogd mij te 
bekeren tot de waardheid. Haar waarheid. Als Jehova getuige heb je de plicht de mensheid 
wakker te maken en te wijzen op de dag des oordeels waarbij de goeden van de slechten 
worden gescheiden. De kerstgedachte bestond bij ons thuis niet. De geboorte van Jezus is 
volgens de getuigen niet relevant en gebeurde zeker niet met de kerst.  Het bekeren is haar 
nooit gelukt en gaandeweg in dat proces ben ik een heiden geworden. 

Dat woord dekt de overigens lading niet want heidenen, zo leerde de geschiedenislessen van 
meester van der Kaaden mij, zijn mensen die hun godsdienst in het bos beleefden. Zoiets als 
de katholieken een eeuw of  wat terug. Zij werden verbannen naar de buitenkant van de 
dorpen en steden. De Schuurkerk is een stille getuige van eenzijdige gedachten van een 
toevallige meerderheid. 
De waarheid dus. Dit kwam samen in de kerkdienst die ik bijwoonde op kerstavond. Dominee 
Gerrit van Dijk neemt mij op een eigentijdse wijze mee in het kerstverhaal en verbindt dat 
moeiteloos aan het heden. De Dominee zat met twee stenen in zijn maag. Het verhaal van 
een kind in een kribbe.  Het ontbreken van het meest elementaire zoals een dak boven je 
hoofd versus de overvloed van velen tegenwoordig. Copieuze maaltijden, drank die rijkelijk 
vloeit en de media die dit gulzig stimuleert. De waarheid bestaat niet, er zijn vele mensen die 
hun godsdienst op hun eigenwijze beleven. Een tijdsbeeld waarbij de flexibiliteit van de kerk 
in de woorden van de Dominee ruimte laat voor de eigen beleving.  Die ruimte is voelbaar in 
de halflege kerk. Het instituut kerk en het gebouw kerk zijn twee verschillende dingen.  De 
kerk is misschien al blij dat er mensen thuis “iets” geloven! Vele waarheden. 

Dit stond in schril contrast met de documentaire die ik deze week op de tv zag. De worsteling  
van Hilligje Kok-Bisschop, die de titel “houdt God ook van vrouwen” meekreeg. Hier was ik 
getuige van de beleving van een stroming in Staphorst. Hier was geen ruimte voor twijfel. 

De mannen in de kerkelijke gemeente wisten exact hoe God het bedoeld heeft. De 
ouderwetse vorm van zingen, die dateerde van voor het psalmenoproer, toonde de starheid 
van deze kerk. Mevr. Kok heeft hiertegen gestreden, zij wilde een volwaardige plaats in 
“haar” kerk. De waarheid van deze gemeente bleek een te groot obstakel. Een mooi stukje tv 
dat de moeite waard is om via uitzending gemist (*)  te bekijken. 
 Ik bekijk deze vele waarheden met enig genoegen. Mijn opvoeding, de School met de Bijbel 
zijn daar mede debet aan;  je verleden draag  je met je mee. 

Toch probeer ik blijkbaar volgens een Bijbeltekst door het leven te gaan, dat wil zeggen: zo 
vertaal ik de woorden die de dominee vertelde over Jesaja 42 vers 1 tot 4. Volgens  mijn 
moeder een profetie, volgens Dominee Gerrit een profielschets. Het is maar hoe je er 
tegenaan kijkt maar mijn waarheid is ”kerst doet iets met mensen” 

(*) HIER vindt u de bewuste uitzending van NCRV document [Red.] 

Aad Solleveld 
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Een nieuwe columnist 
Maassluis.nu heeft mij gevraagd om een wekelijkse column te schrijven voor 
haar lezers. “Waarom vragen ze dat aan jou?” was de eerste reactie van mijn 
vrouw toen ik haar dit vertelde. Waarschijnlijk was deze vraag eerder gevoed 
vanuit eigenbelang dan uit zorg voor mijn welzijn of  de vraag of  ik dit wel zou 
kunnen. 

U moet weten dat ik er naast mijn werk als directeur van de leukste openbare bibliotheek in 
Nederland (ja, die van Maassluis | Midden-Delfland!), ook nogal wat hobby activiteiten op na 
hou. Zo heb ik mij voorgenomen dit jaar elke dag een bericht op mijn persoonlijke blog te 
plaatsen (over poëzie), schrijf  ik bijdragen voor Po-E-zine, een digitaal poëzie magazine en 
ben ik als bestuurslid verbonden aan het Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en 
de stichting Ongehoord! die poëziepodia in en rond Rotterdam organiseert. En zo nu en dan 
sta ik zelf  op een podium, als dichter. 

U begrijpt de vraag van mijn vrouw. Ik wel in ieder geval. Toch heb ik gemeend Ja op de 
vraag te moeten zeggen. Ik hou van schrijven, van het spelen met taal en als je dan een 
podium aangereikt krijgt is het moeilijk nee te zeggen. Daarnaast werd mij verzekerd dat ik 
zelf  mocht bepalen waarover ik wil schrijven, hoe lang (of  hoe kort) het mocht zijn, de enige 
restrictie was dat er in mijn columns een relatie moest zijn met Maassluis. 
Vanuit mijn werk, mijn liefhebberijen en hobby’s en mij interesse in wat er in mijn omgeving 
gebeurd, denk ik dat ik hier wekelijks een aantrekkelijke en leesbare column zal kunnen 
schrijven. Ik heb al een lijstje met onderwerpen en uiteraard zal ik , wanneer dat mogelijk is, 
over de actualiteit schrijven. 

Welke onderwerpen kunt u verwachten van mij? Denk aan cultuur, kunst, lezen, de 
bibliotheek, geschiedenis, de actualiteit maar ook over partijen die in Maassluis actief  zijn en 
soms, heel soms ook over poëzie. Omdat ik het toch niet kan laten. 
Ik nodig u uit vooral te reageren op mijn columns. Als u ze op prijs stelt maar vooral ook als u 
dit niet doet, als u het met mij oneens bent of  als u mij wilt aanvullen. Ik kijk ernaar uit. 

Met vriendelijke groet, 

Wouter van Heiningen  



Onwetendheid een zegen? 
‘Onwetendheid is een zegen’ of  ‘Kennis is macht’ ? ‘Where ignorance is bliss, ’tis 
folly to be wise’ . Uit het gedicht ‘Ode on a distant prospect of  Eton College’ van 
Thomas Gray. 

Wat betekent dat eigenlijk ignorance is bliss? Onwetendheid is een zegen. Maar is dat nou wel 
waar? In deze snel veranderende wereld zou je soms je ogen willen sluiten voor dingen die de 
mensheid bedreigen zoals milieuvervuiling, het in snel tempo verbruiken van de natuurlijke 
bronnen en het verwoesten van de regenwouden. Maar ook dichterbij, in je persoonlijke leven 
zijn er soms dingen die je liever niet wilt weten of  snel wil vergeten. In die zin is 
onwetendheid een zegen, wie niet weet kan zich niet ergeren, wordt niet verdrietig, niet 
teleurgesteld en niet bedrogen.  
Daartegenover kun je stellen ‘Kennis is macht’. Of  ‘Scientia Potentia est’ zoals Francis Bacon 
het heeft verwoord. In deze, door informatie gedreven maatschappij zie je al een kloof  
ontstaan tussen degene die zich op een goede manier toegang weten te verschaffen tot de 
informatie die er is en die men nodig heeft, en zij die dit niet kunnen. Om mee te kunnen 
komen als geïnformeerd burger is kennis en de manier om kennis te verwerven van wezenlijk 
belang. 

Wat is wijsheid? Voor onwetendheid is (in sommige gevallen) best iets te zeggen maar 
uiteindelijk, op de lange termijn, kom je toch verder met kennis. Kennis van de wereld om je 
heen, kennis van het vergaren van informatie en algemene kennis. 
Waar in vroeger tijden de bibliotheek dé plaats was waar je naar toe ging om kennis te 
vergaren is daar nu ook het internet. Natuurlijk een geweldige verrijking op veel gebieden en 
zeker ook op het toegankelijk en laagdrempelig aanbieden van informatie. Maar ook een 
onoverzichtelijk, door commercie gedreven, zwaar vervuild medium. De uitdaging is om uit 
die enorme hoeveelheid van informatie de juiste informatie te vinden. Informatie die actueel 
is, onafhankelijk en pluriform. Daar blijkt nu de waarde van de bibliotheek. Via de fysieke en 
digitale bibliotheek wordt streng geselecteerd op informatie die aan deze eisen voldoet. Geen 
vervanging dus van Internet maar een waardevolle toevoeging. 

En voor wie de wereld wel iets aangaat, in de bibliotheek kun je je laten informeren over alle 
bedreigingen die er zijn, over de oplossingen en daar de achtergrond informatie bij. Die kun 
je natuurlijk ook op internet vinden. Als je het kan vinden. !
Met optimistische groet,  

Wouter van Heiningen  



Jubilarissen 
Afgelopen vrijdag las ik de Schakel en er viel me iets op. Regelmatig zijn er 
allerlei echtparen 50 of  60 jaar getrouwd en zij worden dan bezocht door de 
burgemeester. Een heel leuk gebruik dat waarschijnlijk in de toekomst aan 
exclusiviteit gaat winnen omdat stellen minder vaak trouwen, op latere leeftijd 
pas trouwen en omdat een groot deel van de huwelijken strandt. 

Staan er nu in één weekeditie van de krant nog drie echtparen die 50 respectievelijk 60 jaar 
getrouwd zijn, misschien zijn dat er over 10 jaar nog maar twee of  drie in de maand. En wie 
weet gaat het zo hard dat we over 15 jaar al de 25jarige huwelijksparen gaan eren.  
Nu wil ik niet te pessimistisch overkomen maar de tijden veranderen en dus ook de tijd die 
getrouwde stellen het met elkaar weten uit te houden. Maar dat is niet de reden dat ik 
hierover begin. 

Wat viel me nu op? Op alle foto’s die er worden genomen van al die bruidsparen zie je elke 
keer hetzelfde. Bruidspaar in het midden, burgemeester of  locoburgemeester ernaast en 
daarom heen de rest van de familie die op dat moment aanwezig was (of  graag op de foto 
erbij wilde). Ik vraag me dan af  waarom? Waarom altijd dezelfde opstelling? Als er veel 
familie bij is staan de verschillende familieleden zich soms te verdringen om een plaatsje 
vooraan en soms passen de vele familieleden maar net in de (wat kleine) huiskamer. 
Wie bepaald deze opstelling? De burgemeester? Een protocol? Roger van der Kraan, de 
fotograaf ? Zou het niet leuker zijn om een kamer vol familieleden te fotograferen die 
geanimeerd in gesprek zijn met elkaar en waar de jubilaressen dan tussen staan met de 
burgemeester. Of  zouden de vaak hoogbejaarden stellen het juist expres zo willen? Om trots 
aan de wereld te laten zien waar hun liefde toe heeft geleid. Als het laatste het geval is zou ik 
willen voorstellen om bij grote opkomst van familieleden een andere plek dan de woonkamer 
te kiezen voor de foto. 

Wouter van Heiningen (nog bijna 32 jaar verwijderd van een foto in de krant)  



Maassluis op de kaart? 
Staat Maassluis op de kaart? Rare vraag misschien maar volgens mij houdt het 
vele mensen bezig. Maassluis als toeristische trekpleister, Maassluis als plek 
waar iets gebeurd, waar niet Maassluisers naar toe komen voor allerlei 
activiteiten of  om de geschiedenis te beleven. 
 
Maar je kunt Maassluis ook op een andere kaart tegenkomen. De social media kaart. Als je 
alleen al kijkt naar het aantal Twitteradressen en Facebookpagina’s die Maassluis (of  een 
onderdeel van Maassluis) als onderwerp hebben kun je gerust zeggen dat Maassluis op de 
kaart staat. 

Een klein onderzoekje op Facebook leverde mij de volgende pagina’s op: Maassluis today, 
MijnMaassluis, Vrijwilligerssteunpunt, Omroep Maassluis, Culturele Raad Maassluis, 
Maassluis, Ons Maassluis, Maassluis Binnenstad, Historische Vereniging Maassluis, 
Sleepboothaven, Harmonieorkest Kunst na Arbeid, Maassluis Muziekweek, Stadshart 
Maassluis, Het Wapen van Maassluis en ga zo maar door. En dat heb ik me nog beperkt tot 
de niet commerciële pagina’s, als je de winkels en bedrijven erbij zet is deze lijst nog vele 
malen langer.  !
Volgens mij gebeurd er niet alleen heel veel in Maassluis maar hebben de inwoners en de 
organisaties in Maassluis hun weg aardig gevonden op de digitale snelweg en de social 
media. Toch mis ik er nog wel een paar. Zo heb ik nauwelijks of  geen sportverenigingen 
kunnen ontdekken. Maar misschien heb ik die over het hoofd gezien. Zo staat Maassluis op 
menig kaart en door de social media op vele kaarten. 

Wouter van Heiningen  



Telefoonterreur of  niet? 
Van de week zapte ik langs een programma van de NTR dat meteen mijn 
aandacht wist te trekken. Aan het woord was een vrouw die tegenover een klas 
middelbare scholieren de voors en tegens van het smartphonegebruik besprak. 
Door het veelvuldig de hele dag door kijken op de smartphone wordt de tijd dat 
je je nog iets langer op iets kan concentreren steeds korter.  

Onderzoek wees uit (en dit werd door de aanwezigen scholieren bevestigd) dat men steeds 
‘afhankelijker’ wordt van de smartphone. Een scholiere vertelde dat ze al 
ontwenningsverschijnselen kreeg als ze haar telefoon een uur niet kon raadplegen. Uit een 
ander onderzoek is gebleken dat kinderen die veelvuldig gebruik maken van hun smartphone 
lagere cijfers halen op school. Volgens de onderzoeker was dit vooral te wijten aan het feit dat 
deze kinderen steeds minder slaap krijgen. 

Nu heb ik zelf  twee pubers thuis die af  en toe wel aan dat schermpje geplakt lijken met hun 
gezicht. Gelukkig halen ze nog goede cijfers op school en eerlijk gezegd kan ik het ze ook niet 
helemaal kwalijk nemen; ik ben zelf  grootgebruiker van de mogelijkheden van mijn 
smartphone. Toch is er een verschil. Waar ik mijn telefoon rustig uren niet kan gebruiken is 
dat voor mijn dochters al veel moeilijker. Je zal toch maar eens een snedige opmerking van 
een vriendin missen en daar niet adequaat op kunnen reageren. 
Bij ons thuis geldt in ieder geval de regel dat alle telefoons beneden aan de oplader gaan. Er 
gaat geen telefoon mee naar de slaapkamer. Dat betekent in ieder geval een goede 
nachtrust. Ben ik dan tegen al deze nieuwe mogelijkheden? In tegendeel. De bibliotheek van 
Maassluis biedt verschillende apps voor smartphones om het leven aangenamer en 
makkelijker te maken. Zo hebben we de bieb app waarmee je boeken kunt reserveren, 
verlengen, waarop je kunt zien welke boeken je nog thuis hebt en hoe lang de uitleentermijn 
nog duurt (handig voor mensen die vaak leengeld moeten betalen).. 

Maar we hebben meer handige apps. Zo is er de luisterboekapp waarop je allerlei gratis 
luisterboeken kunt beluisteren vanaf  je telefoon van onder andere Maarten van Rossum, 
Ester Verhoef  en Roald Dahl. Dan is er de Ebooks eregallerij app waarin heel veel klassieke 
titels te downloaden zijn als Ebook. Maar ook de Boekensalon app, speciaal voor 
boekenkliefhebbers met veel achtergrondinformatie, informatie over schrijvers en handige 
manieren om zelf  lijstjes aan te leggen. Tot slot is er de Daisy speler app. Deze app van het 
Loket Aangepast lezen,  is speciaal ontworpen voor mensen met een leeshandicap zoals 
blinden en slechtzienden. 
Allemaal handige toepassingen voor op je smartphone. Ik ben ervoor, net zoals ik voor het 
verstandig gebruik van smartphones ben. Dat probeer ik mijn kinderen bij te brengen en ik 
kan je verzekeren, dat is nog niet altijd even makkelijk. 

Wouter van Heiningen  



Kunst in de openbare ruimte 
In Maassluis staat overal kunst in de openbare ruimte. Op flats, in parken, bij 
gebouwen en tegenwoordig ook op rotondes staan beelden en beeldende kunst 
om de openbare ruimte te verfraaien. Nu leidt dat nogal eens tot discussie want 
kunst beleven is heel subjectief  en enige consensus in wat mooi is en wat niet is 
meestal ver te zoeken. 

Zo vind ik de ‘megastekker’ of  Calypso zoals de naam van het beeld is, op de rotonde van de 
Westlandseweg / Rozenlaan / Wagenstraat persoonlijk een geweldig ding. Maar ik ken 
genoeg mensen die het een spuuglelijk ding vinden. Over smaak valt te twisten en dat wordt 
eigenlijk rond alle openbare kunst gedaan, twisten. 

Er moet mij echter iets van het hart. In veel plaatsen in Nederland maken gedichten deel uit 
van de kunst in de openbare ruimten. Op gebouwen, stations, bushokjes, muren, 
parkeergarages en andere objecten. Op mijn blog over poëzie heb ik een categorie ‘Gedichten 
op vreemde plekken’ daar staan vele voorbeelden van gedichten op de meest bijzondere 
plekken in de openbare ruimte. Van Leiden tot Middelburg, van Bergen op Zoom tot 
Enschede, overal zijn voorbeelden te vinden. Behalve in Maassluis. 
In het boek ‘Beelden van Maassluis’ uitgegeven door de gemeente Maassluis in 2002 (in te 
zien en te leen via de bibliotheek uit de Maassluis collectie) staat een mooi overzicht van alle 
kunst in de openbare ruimte. Beelden, beeldende kunst, zelfs een kunstwerk met de woorden 
Dag en Nacht aan de Peter van Anrooylaan maar geen poëzie of  literaire verwijzingen. 
Toegegeven, de gemeente Maassluis heeft bij de bouw van het Balkon een literaire 
kunstopdracht uitgezet wat heeft geresulteerd in het bijzonder fraaie boek ‘Balkon scènes aan 
het water met literaire bijdragen van Arend van Dam, Henk Weltevreden, Henriette Faas, 
Maarten van Buuren en Pero Senda maar niets in de openbare ruimte. 

Ik zou dan ook willen voorstellen om uit te kijken naar een geschikte plek voor een mooi 
gedicht,  bijvoorbeeld een gedicht van Maarten ’t Hart (Hij heeft een paar hele fraaie 
gedichten geschreven, een mooi voorbeeld is te lezen in het Nationaal Documentatiecentrum 
Maarten ’t Hart in de bibliotheek). 
Op die manier laat Maassluis ook iets zien van haar literaire geschiedenis en kunstbeleving 
aan haar inwoners én aan mensen die Maassluis bezoeken. 

Wouter van Heiningen  



Achterblijvers 
De zomervakantie is inmiddels in haar derde of  vierde week (als je zoals ik 
afhankelijk ben van de zomervakantie van middelbare scholieren) en zo nu en 
dan slaat de verveling toe. Het is niet elke dag strandweer, je bent nog verbrand 
van de vorige keer dat je te lang aan het strand lag of  je hebt gewoon geen zin om 
iets te doen. 

Voor middelbare scholieren is de zomervakantie een geschenk. Even niet naar school, 
misschien wat werken als je al oud genoeg bent, op vakantie maar vooral lange dagen niksen. 
Een beetje kletsen met vrienden of  vriendinnen, wat rond hangen, uitslapen (veel uitslapen, 
uit onderzoek blijkt dat pubers ook echt behoefte hebben aan veel slaap) en verder eigenlijk 
vooral niksen. 

Op de televisie zijn de avonden vooral gevuld met saaie herhalingen en programma’s waar je 
helemaal niet op zit te wachten. Je zou wel naar de bioscoop willen maar dat kost per keer 
behoorlijk wat (kaartje, reis per openbaar vervoer, drinken, popcorn), ga er maar aan staan. 
Gelukkig is er een alternatief. Waarom niet al je vrienden of  vriendinnen uitnodigen voor een 
gezellige filmmarathon.  Om 7 uur beginnen en drie films later om 12 uur eindigen. Iedereen 
neemt wat mee, wat drinken, wat eten en die films huur je voor maar € 1,- bij de bibliotheek. 

Of  doe een serieavondje. Borgen , Californication, Gooise Vrouwen, Break out, voor ieder 
wat wils. En een hele serie voor maar € 1,-. Dus sla je slag deze zomer. En als het dan toch 
weer echt warm wordt, 30 graden of  meer, dan natuurlijk allemaal massaal naar het strand 
en ’s avonds met een lekker drankje in de tuin of  op het balkon. Tenslotte is het winter voor je 
het weet. !
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De krant is een meneer 
De uitdrukking ‘De krant is een meneer’ kent u vast wel. Deze uitdrukking komt 
uit het Frans (le journal est un monsieur) en betekent: De krant is gewoon 
mensenwerk en wat in de krant staat is gewoon de opvatting van een meneer.  Of: 
alles wat je leest is uiteindelijk een subjectieve weergave van de werkelijkheid. 

Jarenlang was de krant in Maassluis niet alleen een meneer maar ook nog eens een meneer 
met een gezicht. Het gezicht van Piet de Groot.  Totdat Piet de Groot de krant overdeed aan 
een ander, een grote organisatie die nieuwe mensen op de krant zette en de krant een nieuw 
gezicht gaf. Veel mensen en organisaties uit Maassluis waren niet blij met de nieuwe weg die 
werd ingeslagen. Berichten werden niet meer (bijna) automatisch geplaatst maar de balans 
tussen nieuws uit het cultureel maatschappelijk middenveld en de commercie was even 
helemaal weg. 

Gelukkig is de balans de laatste maanden weer wat hersteld. Allerlei organisaties die 
afhankelijk waren van persberichten in de krant kunnen weer opgelucht ademhalen, ze 
worden weer gehoord en gezien. Gelukkig maar denk ik dan want voor veel Maassluisers is de 
krant nog altijd dé informatiebron. Ook voor mij is de krant van groot belang. Voor een niet 
inwoner ben ik voor een groot deel van mijn informatie over Maassluis aangewezen op de 
krant (naast alle informatie van collega’s, partners en tegenwoordig de nieuwe media). 
En daar wil ik het eens over hebben. Ook ik lees nog elke dag een papieren krant en op 
zaterdag twee papieren kranten. Elke dag kun je in de bibliotheek gratis de landelijke kranten 
lezen wat veel inwoners van Maassluis dan ook doen. Ik hou van papier en met name de 
achtergrondinformatie en de wat langere informatieve stukken in de zaterdagkranten 
interesseren me.  Toch ben ik me zeer bewust van de veranderingen die ook kranten 
ondergaan. Steeds meer kranten verschijnen op papier en digitaal. Meestal in combinatie bij 
een abonnement. Nieuws is ook steeds meer te vinden op internet. Ook ik maak daar elke dag 
gebruik van. 

Voor alle mensen en organisaties die sterk leunen op de krant als informatiebron (geven en 
nemen) zou ik willen zeggen, blijven doen en uitbreiden naar de digitale vormen van nieuws 
vergaren en nieuws verspreiden. Door alle generaties heen heeft men de digitale wereld 
ontdekt. Willen we alle mensen in Maassluis blijven bereiken dan zullen we naast de krant 
(waarvan ik hoop dat ie nog heel lang blijft bestaan) ook andere wegen moeten zoeken. Die 
wegen zijn er. Digitale wegen. Ook die wegen zijn meneren, nieuwe meneren. 
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Stiften 
Van 8 tot en met 15 september is de nationale week van de alfabetisering. Want 
hoewel  veel mensen nog steeds denken dat de Nederlander wereldwijd toch wel 
bovenaan in de lijstjes staat van geletterden (wat overigens wel zo is net als veel 
landen in Europa ) wonen er in Nederland zo’n 1,1 miljoen laaggeletterden. Dat 
zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die formulieren en 
bijsluiters bij medicijnen niet of  nauwelijks kunnen lezen of  begrijpen. Mensen 
die daardoor een enorme achterstand hebben. En dit zijn mensen uit alle lagen 
van de bevolking, mannen en vrouwen, jong en oud. Ongeveer driekwart van 
deze mensen is autochtoon, een kwart allochtoon. 

Wat echter zorgelijk is, is dat Nederland één van de landen is die een achteruitgang laat zien 
als het gaat om toetsscores van taal en rekenen. Maar wat betekent dat voor Maassluis? 

In het aanvalsplan Laaggeletterdheid van de gemeente Maassluis kun je lezen dat ongeveer 
3000 Maassluisers laaggeletterd zijn. 3000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Speciaal voor die mensen wordt de week van de Alfabetisering georganiseerd. Voor die 
mensen maar ook voor iedereen die wel geletterd is. Tijdens deze week wordt aandacht 
gevraagd voor laaggeletterdheid, aandacht voor de problemen waar laaggeletterden mee te 
maken krijgen en hoe laaggeletterden te helpen. 
De gemeente organiseert behalve een film over laaggeletterdheid (Precious op 10 september 
in de Koningshof, kaartjes gratis af  te halen bij de bibliotheek en het theater) en samen met 
de bibliotheek een stiftgedichtenwedstrijd. 

Wat is een stiftgedicht?  
Neem een bladzijde uit een (oud) boek en vorm met de woorden op die bladzijde een gedicht 
door alle woorden die je niet wil gebruiken met een zwarte markeerstift zwart te maken. Op 
die manier hou je een zwarte bladzijde over met in het wit de woorden die het gedicht 
vormen. Voor mensen die moeite hebben met taal een prima manier om toch creatief  bezig 
te zijn. 

Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen (kijk maar op de website van de bibliotheek) maar 
het gaat natuurlijk vooral om het stil staan bij al die duizenden mede Maassluisers die nog 
altijd, zelfs in 2013, moeite hebben met lezen en schrijven. Gelukkig kunnen we er 
tegenwoordig iets aan doen. 
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Weekend van de Cultuur 
Vandaag keek ik op mijn telefoon naar de weersvooruitzichten van het komend 
weekend in Maassluis. Regen, regen en nog eens regen. Om verdrietig van te 
worden. Aankomend weekend is het zoals elk jaar Weekend van de Cultuur in 
Maassluis. Met op vrijdagavond Klassiek in het Park met een optreden van het 
Delfts orkest, op zaterdag Maassluis Presenteert met optredens van vele 
culturele organisaties, verenigingen en stichtingen en natuurlijk de 
informatiemarkt in het plantsoen achter Theater Koningshof  en op zondag 
Poëzie in het Park. 

Allemaal evenementen die erg gebaat zijn bij lekker weer, een beetje een zonnetje, niet te 
warm, niet te koud maar zeker droog. Nu ben ik een optimistisch mens en ik weet dat de 
verwachtingen elke dag anders zijn. Maar toch. 

Gelukkig is er altijd een alternatief  voor de zaterdag, in theater Koningshof, in de vele zalen, 
het atrium en voor de zondag kunnen de dichters vrij eenvoudig naar binnen. Hoe dat moet 
op vrijdag weet ik niet maar onder een paraplu (voor de bui die wellicht valt) is het misschien 
wel zo gezellig. 
In ieder geval is het weekend goed gevuld met optredens, presentaties, voordrachten en 
informatie over alles wat Maassluis op het gebied van Cultuur heeft te bieden (en dat is best 
veel). Ik sta in ieder geval op zaterdagmiddag in de bibliotheek als veilingmeester bij de 
kunstveiling van de Kunstuitleen, die dit jaar wordt aangevuld met 5 werken van cursisten 
van de Kunst en Cultuur Academie. En op zondag presenteer ik het poëziepodium met een 
aantal (muzikale) dichters waaronder Tromboëzie, een wel heel bijzondere manier van poëzie 
begeleidt door een trombone. 

En natuurlijk is het zondag Dag van de Duurzaamheid, vandaar ook een duurzaam dichter 
op het poëziepodium. Inwoners van Maassluis hoeven zich het komend weekend dus niet te 
vervelen. 
En nu maar duimen met zijn allen voor een beetje aardig weer. 
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Vroeger en nu 
Afgelopen week was ik in Warschau en Krakau in Polen. Wat me meteen opviel 
daar was dat Polen (maar dat geldt ook voor andere Oost Europese landen) erg 
veel aandacht besteden aan hun verleden en veel waarde hechten aan historie. Nu 
is dat in Polen niet zo verwonderlijk, als je kijkt naar de geschiedenis van dat 
land van de afgelopen 100 jaar lopen de koude rillingen je over de rug (ik was ook 
In Auschwitz en Birkenau). 

Vele mensen worden herdacht op vele plaatsen. Vrijwel elk dorpje, hoe klein ook, heeft één of  
meerdere herdenkingsmonumenten. Onwillekeurig moest ik aan Maassluis denken. Ook hier 
zijn vreselijke dingen gebeurd in de oorlog (al is het op een heel andere schaal) en ook hier 
worden de doden herdacht maar op een bescheiden schaal. 

In eerste instantie dacht ik dat het heel benauwend moest zijn om in een land te wonen waar 
de geschiedenis nog dagelijks zo aanwezig is maar snel daarna realiseerde ik me dat ik daar 
was met een doel; het bekijken van culturele en historische gebouwen, plaatsen etc. De 
gemiddelde Pool zal er waarschijnlijk op een zelfde manier mee omgaan als de gemiddelde 
Nederlander; je weet dat het is gebeurd maar je staat er niet elke dag bij stil. 
Eigenlijk is het heel goed dat we stil blijven staan bij wat is gebeurd, dat we in het besef  leven 
dat niet alles toevallig zo is als het is. Geschiedenis kan ons heel veel leren. De mooie dingen 
uit het verleden en de slechte en kwade dingen uit het verleden. Daarom is het zo goed dat in 
Maassluis zoveel aandacht is voor de plaatselijke geschiedenis. Met de historische haven, de 
museumschepen De Furie en De Elbe, het Sleepvaartmuseum en het historische 
stadscentrum. Daarom is het goed dat nog elk jaar de doden worden herdacht, dat de jeugd 
les krijgt over de eigen omgeving. Omdat het leuk is te weten waar je vandaan komt en om 
ervan te leren. 
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Stadsdichter 
Zoals zoveel mensen ben ook ik actief  op Facebook (en al die andere sociale 
media, ik heb het er maar druk mee). Via Facebook kreeg ik deze week een 
bericht van een bevriend dichter, Niels Landstra dat zijn pogingen om het 
stadsdichterschap in Breda nieuw leven in te blazen nogal moeizaam verliep. 

Niels Landstra, op 15 september nog te bewonderen en te beluisteren op Poëzie in het Park 
hier in Maassluis, is een begenadigd dichter. Een dichter die het belangrijk vindt dat er in een 
stad als Breda aan poëzie wordt gedaan. Hij wil dit als stadsdichter vorm geven, desnoods 
vrijwillig. En toch komt het niet van de grond daar in Breda. De instanties die zich daarmee 
bezig houden (of  juist niet) houden de boot af, willen er niets mee te maken hebben en zelfs 
de voormalig stadsdichter die het wel ziet zitten, wil een democratisch gekozen stadsdichter 
en een stichting moet deze verkiezing organiseren. Jammer alleen dat de stichting die dit zou 
moeten doen niet meer bestaat. 
Dat brengt me op Maassluis. Maassluis heeft geen stadsdichter. Nooit gehad ook naar mijn 
weten. En toch zijn ook hier ooit stemmen opgegaan om een stadsdichter te installeren. Ik 
krijg zelf  de vraag weleens of  dat niets voor mij zou zijn. Mijn antwoord: Nee. 

Niet omdat ik het niet zou kunnen maar omdat ik vind dat een stadsdichter ook moet wonen 
in de plaats waarvan hij of  zij stadsdichter is. 

Ik zou het wel heel erg toejuichen als Maassluis een stadsdichter zou krijgen. Iemand die een 
paar keer per jaar op vraag van bijvoorbeeld het college, een gedicht schrijft naar aanleiding 
van een speciale gebeurtenis en die daarnaast zich inzet om de poëzie te promoten in 
Maassluis. 

Misschien een idee om in het jaar dat Maassluis 400 jaar bestaat een jaar een stadsdichter aan 
te stellen. Nogmaals ik stel me niet beschikbaar maar ik wil wel meedenken over hoe dit aan 
te pakken. 
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Matennaaiers 
Eind vorig jaar ging ik op uitnodiging naar het programma ‘Matennaaiers’ van 
Ronald Giphart en Nico Dijkshoorn.  Twee van mijn favoriete schrijvers. Ronald 
vooral door zijn vroegere romans en Nico vooral door zijn bijzondere gedichten. 
Nu had ik beide al eens los van elkaar (Ronald zelfs al meerdere malen) zien 
optreden bijvoorbeeld in de bibliotheek van Maassluis maar nog nooit samen. 

Dat ze samen in één programma te zien zijn komt door omroep BNN. Hoe dat zit kun je 
lezen op de website van theater Koningshof. Ik wilde hier even stilstaan bij de inhoud van het 
programma en een lans breken voor deze bijzondere samenwerking. 

Mensen die wel eens naar lezingen van schrijvers gaan hebben een bepaald 
verwachtingspatroon van wat ze te zien gaan krijgen. Een schrijver leest voor uit eigen werk, 
beantwoordt vragen, signeert boeken en soms is er na afloop nog even tijd om wat te praten. 
Zo niet Matennaaiers. Dit is echt een theatershow. Natuurlijk wordt er voorgelezen en 
voorgedragen maar er wordt ook verteld, gemusiceerd (door Nico op gitaar en door the Hank 
Five) en de toehoorders worden soms op het verkeerde been gezet. Een van de meest 
hilarische momenten uit de show is een Nederlandstalig nummer waarin zowel Nico als 
Ronald zingt en elkaar dissen. De titel matennaaiers komt tenslotte ergens vandaan. Dit lang 
uitgesponnen nummer werkt langzaam naar een climax toe en is een van de meest 
memorabele theatermomenten van de laatste jaren wat mij betreft. 
Na afloop is er in de zaal een uitgebreide signeer en fotomomentensessie waar beide heren 
zich van hun beste kant laten zien. Als je eens een ander avondje uit wil, als je de boeken van 
Ronald Giphard graag leest of  van de eigengereide poëzie van Nico Dijkshoorn houdt, dan is 
deze theatershow een must see. 

En dat kan, in Maassluis, in Theater Koningshof. Op donderdag 17 oktober om 20.30. Er 
zijn nog kaarten dus gewoon doen. Je zult er geen spijt van krijgen. 
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De Matrix 
Nee deze column gaat niet over een film. Deze column gaat over de borden die bij 
de ingangen van Maassluis staan met daarop berichten over wat er zoal gaande 
is in Maassluis en wat er aan activiteiten wordt georganiseerd. Prima initiatief, 
tenslotte komen mensen van buiten allemaal via een paar wegen Maassluis 
binnen en daar staan die borden. 

Zelf  kom ik dagelijks (met uitzondering van de meeste weekenden) langs deze borden. 
Woonachtig buiten Maassluis maar werkend in Maassluis zie ik dus elke dag de 
aankondigingen. Heel handig. 

Omdat ik  Maassluis binnen kom aan de westkant rij ik door Coldenhove heen. Coldenhove, 
het industrieterrein van het Westland (voorheen van Maasland) dat tegen de westelijke kant 
van Maassluis is aangeplakt. Een groot bedrijf  in Coldenhove doet in bloembollen. Ik dacht 
dat de bloembollenhandel gecentreerd was rond Lisse, Hillegom en omliggende plaatsen (Het 
heet daar niet voor niets de Bollenstreek) maar in het Westland en dus ook in Coldenhove zijn 
ook een paar grote bloembollenhandels. 
Het bedrijf  waar ik langs rij heeft aan de gevel een metershoge videowall aangebracht waarop 
reclame gemaakt wordt voor dat bedrijf. Zelfs een slechtziend persoon kan deze boodschap 
niet missen. Ongeveer 200 meter verderop kom je dan langs het matrixbord van Maassluis. 

Een matrixbord. Dat wil zeggen dat er een tekst op staat waarvan de letters bestaan uit 
puntjes. Heel jaren 80, lekker retro maar toch eigenlijk niet van deze tijd. 

Begrijp me goed, ik ben niet voor een metershoog bord bij de ingangen van Maassluis maar 
een wat kleinere videoaankondiging zou misschien toch wat meer bij deze tijd passen. Tenzij 
het expres gedaan is natuurlijk maar dan ben ik wel nieuwsgierig naar de reden. 
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Zwarte Piet of  toch maar niet? 
Ik had voor deze week een column geschreven over de discussie over Zwarte Piet. 
Daarin had ik een aantal nogal uitgesproken meningen aangehaald en daarover 
een oordeel gegeven. Maar hoe meer ik over deze discussie lees hoe minder ik 
geloof  in één verhaal of  één waarheid. 

Er is vanuit zoveel standpunten een mening te vormen dat ik nu twijfel aan mijn eigen 
mening hierover. Ik hou van Sinterklaas en Zwarte Piet om wat ze voor mij representeren; een 
gezellig kinderfeest in een sprookjesachtige setting. 

Kijkend naar de Sinterklaasjournaals van de laatste jaren geloof  ik oprecht dat er tussen 
Sinterklaas en Zwarte Piet geen ongelijkheid is. En voor veel meningen die alle kanten op 
gaan kan ik in meer of  mindere mate begrip opbrengen. Hoe je het wendt of  keert op 
zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Maassluis. 
Ik weet hoeveel mensen hier elk jaar heel lang vrijwillig aan meedenken en mee organiseren 
en hoeveel mensen hier op de dag zelf  mee bezig zijn. En ik weet dat heel veel kinderen (en 
ouders en grootouders) uitkijken naar deze dag. Zoals ook ik vroeger er naar uit keek als kind 
en later als vader met mijn kinderen. Ik wens iedereen een mooie dag toe op de 16e en wie er 
weet wat er uit deze discussie gaat komen mag mij volgende week helpen met het invullen van 
mijn totoformulier. 

Wouter van Heiningen  



Vijftig tinten 
In de week van 11 tot en met 16 november organiseert de bibliotheek de 
Voorleesweek, daar heeft u vast al iets van vernomen. In deze week komen 
bekende Nederlanders voorlezen aan kinderen, jongeren en volwassenen om 
aandacht te vragen voor het lezen en voorlezen. Zelf  was ik van de week bij een 
congres waar het belang van (voor)lezen weer eens fijntjes onder onze neuzen 
werd gewreven. Een jong kind dat een kwartier per dag vrij leest heeft leert per 
jaar 1000 extra woorden. Als je dat blijft doen ook als je in je tienerjaren bent dan 
heb je een enorme voorsprong, is de kans vele malen groter dat je je studie goed 
afrond en heb je een grotere kans op een succesvolle carrière dan een kind dat 
niet vrij leest of  wordt voorgelezen. 

Eigenlijk zou ik elke ouder dit soort dingen willen toeroepen, lezen!, voorlezen! Praat over 
boeken, lees zelf  boeken. Maar dat kan nu eenmaal niet. Daarom dus de Voorleesweek. De 
kaartjes liepen al goed (Ferry Doedens, Marianne Busser eerste deel en Geronimo Stilton 
uitverkocht) maar voor Dries Roelvink zijn nog flink wat kaarten. Nu komt Dries op 
zaterdagochtend voorlezen, precies als Sinterklaas aankomt. 

En toch is er veel aandacht voor onze Dries. Op onze Facebookpagina hadden we het 
voorstel gedaan om Dries uit Vijftig tinten grijs voor te laten lezen. Dat leverde al aardig wat 
reacties op maar wat schetst onze verbazing? We hebben de landelijke media ermee bereikt. 
Powned nieuws heeft een stuk op hun website gezet en wil langs komen bij Dries, De Post 
Online wil komen filmen en een interview. Waarschijnlijk is de combinatie van Dries en 
voorlezen een ongebruikelijke. 
En dat was precies de bedoeling. Naast Gerda Havertong (er zijn nog een paar kaarten over) 
op dinsdag wilde we nu eens geen namen die je verwacht bij een bibliotheek om ook een heel 
ander publiek te trekken. Dat lijkt gelukt. Na elke voorlessessie krijgt een ieder met een 
kaartje, die een rondleiding door de bibliotheek volgt ook nog eens een leuke goodiebag t.w.v. 
€ 25,- 

Kom dus snel voor kaarten voor de zaterdag en kom kijken hoe Dries Roelvink een heel 
andere kant van zichzelf  laat zien. Kaarten zijn gratis af  te halen bij de servicebalie van de 
bibliotheek aan de Uiverlaan. 
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Glas 
Omdat ik tegenover winkelcentrum De Koningshoek werk, kom ik er regelmatig. 
Zeg maar vrijwel elke (werk) dag van de week. De supermarkt, een visje, mijn 
kapper en kleding, ik haal het er allemaal. Overdekt, warm en dichtbij, ideale 
omstandigheden voor de verwende winkelende columnist zou je denken. En 
eigenlijk is dat ook zo. 

Ik had nooit erg gelet op het winkelcentrum als zodanig tot een aantal jaar geleden de 
discussie begon over restyling van het winkelcentrum. Toen ben ik anders naar De 
Koningshoek gaan kijken, of  eigenlijk bewuster. En toen vielen een aantal  zaken op; het was 
verouderd, had wat achterstallig onderhoud en het aanbod aan winkels was okay maar wat 
eenzijdig. 

In de loop der jaren is er inmiddels wel het een en ander veranderd. Zo gingen er winkels weg 
en kwamen er winkels bij, werd er optisch wat aan het winkelcentrum ‘opgeleukt’ en werd bij 
de lunchroom een rokersruimte geplaatst. Wat dat laatste betreft; ik heb altijd wat medelijden 
met de mensen die in dat ‘aquarium’ zitten. Te kijk en in een dikke walm zitten ze daar koffie 
te drinken of  hun broodje rookvlees te eten. 
De laatste tijd echter is er van alles aan de hand in De Koningshoek. Zo is er een speelplaats 
gekomen voor de kleintjes en zijn de ingangen voorzien van nieuwe belettering , een fris 
kleurtje en grote opvallende plantenbakken. Ook worden leegstaande winkels tegenwoordig 
direct voorzien van guitige en kleurrijke stickers over de volle breedte van de winkel. 
De laatste aanpassing is echter een opvallende. De puien van de winkel die gehoekt waren (op 
zijn jaren 70’s) worden vervangen door rechte glazen wanden en wat schetst mijn verbazing? 
Het werkt! Voor het eerst is een aanpassing aan De Koningshoek er een die (volgens mij) 
werkt. 

Het winkelcentrum krijgt een veel opener karakter door de rechte, grote glazen wanden, het 
begint eindelijk op iets te lijken. Als er nu ook nog een lunchroom of  eetcafé bijkomt met een 
gezellig terras dan wordt het nog wel eens wat met De Koningshoek. 
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Inspiratie 
Inspiratie, kent u die uitdrukking? Het overkomt je en soms zit je er om verlegen. 
Er gebeurt veel om mij heen, in Maassluis, in de bibliotheek, er wordt 
gereageerd, er zijn meningen, verhalen en vragen en toch loop ik tegen het 
inspiratiespook aan. 

Ik weet even niet waarover ik zal schrijven. Sinterklaas komt eraan, morgen in Maassluis en 
de rest van het land. Dries Roelvink leest voor morgenochtend om 11.30 uur in de bibliotheek 
uit Vijftig tinten grijs en daarbij komt een hoop pers. We gaan richting de feestdagen en dus is 
het langzaam tijd om terug te kijken, te evalueren, te mijmeren en dingen te vergeten of  om 
juist zaken nog eens de revue te laten passeren. 

Hoe staat het met de laaggeletterdheid, de poëzie,  de cultuur? Moet ik aan klantenbinding 
doen zoals Annelies Heinen in haar column suggereerde? Moet ik persoonlijker worden, of  
juist provocatiever? Zal ik jullie deelgenoot maken van mijn passie voor Surinaams eten? Hoe 
zit het met mijn huisgenoten, waarom maken zij geen deel uit van mijn columnistenleven? 
Soms weet je gewoon even niet waarover je moet schrijven in weerwil van alles waar je mee 
bezig bent. Dan is het zo druk in mijn hoofd dat ik niet kan of  wil kiezen of  juist ervoor kies 
mijn besluiteloosheid met jullie te delen. 

Dat heb ik nu gedaan. Veel informatie over eigenlijk niets en toch weten jullie weer iets meer. 
Of  het extra lezers trekt? Of  het reacties uitlokt zodat ik ook eens met mijn column bovenaan 
sta in het lijstje van Meest op gereageerd? Wie weet. En als het niet zo is, ook goed. 

Volgende week een samenhangend stuk over een hard onderwerp. Of  toch misschien… 

Wouter van Heiningen  



Terugkijken 
Vorige week was in de bibliotheek de Voorleesweek. Dat heb ik geweten. Behalve 
ruim 450 bezoekers verdeeld over 5 dagdelen een heleboel pers en publiciteit. Nu 
kan ik hier gaan uitleggen dat dit komt door de uitgekiende PR strategie en 
publiciteitscampagne van de bibliotheek (wat natuurlijk ook zo is) maar leuker is 
om hier een kijkje achter de schermen van dit evenement te geven. 

Zomaar wat weetjes. Geronimo Stilton, de muis uit de Fantasia boeken. Op maandag kwam 
een begeleider, een voorlezer en verteller en een muis naar de bibliotheek om voor te lezen en 
een quiz met de aanwezige jeugd te spelen. In het pak van de muis zat een jongeman, op het 
oog een student van een jaar of  18, 19. Tot mijn grote verbazing was dit de zoon van de 
voorlezer/verteller en was hij 28 jaar en afgestudeerd neuropsycholoog. Een mens kan zich 
vergissen. 

Dinsdag was het de beurt aan Gerda Havertong. Deze voorleessessie begon om 20.00 uur en 
om 19.50 kwam Gerda eindelijk met haar man aan (we waren helemaal niet ongerust hoor). 
Ze hadden vanuit het dorp waar ze wonen in de buurt van Deventer, meer dan een uur in de 
file gestaan. 

Woensdag was het de beurt aan Marianne Busser, twee hele leuke voorleessessies met muziek 
en dans voor de allerjongsten. Zij vergat haar gitaarstandaard mee terug te nemen en bleef  
gezellig na afloop nog een uur hangen. 

Vrijdagavond was het spitsuur. Ferry Doedens uit GTST kwam voorlezen. Ook hij kwam 10 
munten voor aanvang binnen rennen zonder jas en zijn eerste vraag was: kan ik hier ergens 
mijn telefoon opladen? Een hectische avond volgde waarin veel tijd werd ingeruimd om 
iedereen op de foto te zetten met Ferry. De beveiligers die we hadden ingevlogen waren 
gelukkig nauwelijks nodig al vond Ferry het fijn dat één van hen hem naar zijn auto 
begeleidde. Vlak voor vertrek wilde Ferry maar wat graag even op de foto met die drie grote 
heren in kostuum. 

Zaterdag kwam tot slot Dries Roelvink. En nee, hij las niet voor uit Vijftig tinten grijs, zoals 
ons wel leuk leek. Hij las liever voor uit zijn autobiografie. Ingehuurd om een half  uur voor te 
lezen werden het er ruim anderhalf. Dries had het licht gezien. Van te voren best zenuwachtig 
(hij had de avond ervoor in de auto geoefend op voorlezen, dat hij voor het eerst deed, op weg 
naar een optreden in Sneek) leverde hij een topprestatie. Rustig voorlezend, duidelijk, met 
humor en een doodstil publiek. 

Dries en zijn manager Andre waren zo enthousiast dat ze het boek Toverballen gratis als Ebook 
aanboden aan het publiek (mailtje naar de bibliotheek sturen en we mailen het boek in PDF 
formaat naar je toe). 
Met de aandacht voor deze unieke week van de WOS,  RITV.nl,  Pownews,  de Schakel, Het 
AD en Maassluis beleeft werd het een week om niet snel te vergeten. En aan de reacties te 
horen van de bezoekers doen we het volgend jaar gewoon weer. 

Wouter van Heiningen  



Meer met minder 
In Maassluis is op dit moment de zondagsopening van winkels een gesprek van 
de dag. Een groep Maassluizers is principieel tegen. Zij vinden de zondagsrust 
een groot goed. Een ander deel vindt dat, in een tijd waarin de 24uurseconomie 
een feit is, je ook het fysieke deel van de economie de kans moet geven om 
hieraan mee te doen. Wat je er ook van vindt, de zondagsopening van winkels is 
een feit. 

Ook de bibliotheek is (al een paar jaar geleden) gevraagd wat we van een zondagsopening 
zouden vinden (het stond destijds in het partijprogramma van een politieke partij). De reactie 
van de bibliotheek was toen dat we graag meer open zouden gaan maar dat er dan andere 
momenten in de week waren waar onze voorkeur naar uit zou gaan. Middels 
klanttevredenheidsonderzoeken wisten we dat onze klanten de bibliotheek liever op meer 
ochtenden open zag. 

Op dat moment hebben we er niets mee gedaan, organisatorisch en financieel konden we het 
niet rond krijgen. Maar voortschrijdend inzicht heeft ons op andere gedachten gebracht. We 
hebben gekeken naar gebruik en bezetting en ondanks dat we het tegenwoordig met veel 
minder (subsidie) geld moeten doen, hebben we toch een creatieve mogelijkheid gevonden om 
meer uren open te gaan per week. 
Acht en een half  uur extra open per week. Concreet betekent dat drie extra ochtenden open per 
week. Vanaf  11 uur open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En dat is niet alles. 
Ook hebben we een aantal producten in prijs verlaagd. De boeksprinters zijn vanaf  1 januari 
2014 gratis te lenen, de snuffelkast komt terug, DVD sprinters kosten vanaf  1 januari 
hetzelfde als de andere DVD’s en de games zijn vanaf  die datum ook gratis te lenen. 

Voor alle informatie kijk je op de website van de bibliotheek www.debibliotheekmm.nl of  
neem de flyer mee als je de bibliotheek bezoekt. 

Zo blijft de bibliotheek gesloten op zondag maar verruimen we de mogelijkheden voor onze 
klanten. 
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Geven is het nieuwe krijgen 
In deze dagen voor Kerst en Oud en Nieuw laten mensen vaak het beste in 
hunzelf  naar boven komen. Ze zijn vriendelijker voor familie en vrienden, geven 
wat extra aan de goede doelen en als 3FM Dj’s weer het glazen huis ingaan dan 
breekt pas echt de gekte los. Miljoenen worden dan opgehaald voor een goed 
doel. Medemenselijkheid lijkt iets van het einde van het jaar. Toch denk ik dat 
het iets is wat weer langzaam in komt; goed doen. Zomaar omdat het kan. 

Op Facebook las ik dat iemand in de supermarkt stond, voor hem stond een jongetje dat wat 
boodschapjes moest afrekenen maar een tientje te kort kwam. De persoon gaf  hem het tientje 
zodat hij verder kon. Zomaar, omdat het kon. Toen ik op dit bericht reageerde vertelde deze 
zelfde persoon dat hij de week daarvoor een pizza had gekocht en op de weg naar huis de 
helft aan een zwerver had gegeven. Geven is het nieuwe krijgen. 

Uiteindelijk weten we allemaal dat het gevoel om iets aan iemand te geven zonder 
tegenprestatie het beste in ons bovenbrengt. 
Waarom begin ik hierover? De Lions in Maassluis hebben een actie samen met de 
Voedselbank. Lever je Douwe Egbertspunten in bij een groot aantal punten in Maassluis zoals 
bijvoorbeeld de bibliotheek en doneer hiermee pakken koffie aan de Voedselbank. 

Enigszins tot mijn verbazing wordt er massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Ik had 
verwacht dat er zeker punten zouden worden ingeleverd maar zoveel. De inleverbus in de 
bibliotheek is al een aantal keer leeg gemaakt omdat er geen punten meer bij konden. Er 
werden zelfs tasjes met punten ingeleverd. Inleveren kan nog tot 1 januari. 

Geven is het nieuwe krijgen, ook in Maassluis. 
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Oud hoofd 
Als je, zoals ik, dagelijkse bezig bent met social media zoals Facebook en met 
bloggen dan ontkom je er niet aan dat je regelmatig met jezelf  wordt 
geconfronteerd. En dan bedoel ik op beeld en foto’s.  Of  het nu is omdat de 
bibliotheek een activiteit heeft waarbij ik een rol speel of  omdat ik ergens heb 
voorgedragen waar foto’s van verschijnen, je komt jezelf  nogal eens tegen. 

“Dus?” zul je misschien zeggen. Is dat dan zo erg? Er zijn mensen die niets liever doen dan 
zichzelf  de hele dag fotograferen (selfies) en dit via zoveel mogelijke kanalen delen met hun 
vrienden en dus de wereld. Aan de andere kant is het niet zo vreselijk moeilijk om volledig uit 
de social media weg te blijven. Volgens Arjen Lubach in De Wereld Draait Door ben je dan 
officieel niet in leven maar het kan. 

Als je zoals ik een functie heb met een publieke kant ontkom je er niet aan. En eerlijk gezegd 
vind ik dat ook helemaal niet erg. Sterker nog, ik sta liever voor een zaal met 400 mensen iets 
te doen dan voor een paar man. En als dat vast wordt gelegd vind ik dat ook prima. Het is 
soms zelfs een beetje een teleurstelling als er later niets van terug te vinden is (ik ben er maar 
gewoon eerlijk in). 
En toch. De laatste tijd bekruipt me het gevoel dat ik niet meer zo lekker plak op al die foto’s, 
dat ik een ouwe kop krijg. “Dat klopt” zal je zeggen en eigenlijk heb je dan nog gelijk ook, 
tenslotte ben ik geen dartele dertiger meer, zelfs geen vrolijke veertiger. Zelfs de 
onvermijdelijke leesbril behoort al een tijdje tot mijn persoonlijke standaard uitrusting (PSU). 
(Mannen van mijn leeftijd die ooit in dienst hebben gezeten hebben nu een AH erlebnis). 

Toch voel ik niet oud. Als je zoals ik een druk leven heb met veel activiteiten, sociale 
contacten, vrienden en familie, voel je je niet zo snel oud. Jammer alleen dat de zwaartekracht 
het hier en daar van mijn niet aflatende energie begint te winnen. 
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Een leven lang leren 
“Leven is leren” zei mijn oma vroeger altijd. En ze had gelijk. Je hele leven lang 
leer je elke keer weer wat bij. Soms door ervaringen op te doen of  door te reizen, 
door je werk, vrijwilligerswerk of  door een cursus te doen. Vanaf  heden kun je 
met je bibliotheekpas kosteloos online cursussen. Vanaf  12 december hebben 
alle bibliotheekleden een jaar lang de mogelijkheid om zich op een digitale 
manier te ontwikkelen dankzij drie online cursuspakketten van HEMA 
academie. 
 
De drie beschikbaar gestelde cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden 
(Instagram, Omgaan met pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement), ICT (iPad de 
basis, Nieuw in PowerPoint 2013, Excel 2007, de basis) en Vrije tijd (Wijn, Digitale fotografie 
en DJ). 
 
Ieder pakket bevat online cursussen van de HEMA academie, het online opleidingsinstituut 
voor overheid, onderwijs en bedrijven. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van de 
drie pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen. Het cursusaanbod kan in de 
loop van het jaar nog ververst worden.  
 
Wil je jezelf  dus verder ontwikkelen en gratis een informatieve of  leuke cursus volgen? Ga 
dan naar de speciale website van de bibliotheek www.bibliotheek.nl/hema-academie en lees 
daar wat je moet doen.  
 
De enige voorwaarde is dat je lid bent van de bibliotheek. Ben je nog geen lid? Ga dan naar 
de website van de bibliotheek www.debibliotheekmm.nl en word lid of  breng een bezoekje 
aan de bibliotheek en laat je daar inschrijven. 

Want mijn oma wist het al: Leven is leren.  
 
Wouter van Heiningen  



Dood 
Ik had me voorgenomen om vandaag te schrijven over de actie Nederland leest! 
in 2014. Voor wie onder een steen leeft: In 2014 staat het boek ‘Een vlucht 
regenwulpen’ van Maarten ’t Hart centraal tijdens deze leesbevorderingsactie 
van de CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek) en de 
Openbare Bibliotheken. 

Tijdens de maand november leest heel Nederland het boek van Maarten en het Nationaal 
Documentatiecentrum Maarten ’t Hart (NDMtH) gaat samen met de bibliotheek en het 
CPNB (en wie weet nog meer partners) hier een gedenkwaardige maand van maken. 

Daarover had ik willen schrijven. 

Maar door allerlei omstandigheden word ik de laatste tijd veel met de dood geconfronteerd. 
Daarom wil ik jullie deelgenoot maken van mijn  ietwat vreemde voorkeur voor 
begraafplaatsen en begrafenissen. Op de een of  andere manier word ik altijd heel rustig van 
begraafplaatsen. Het wandelen tussen de zerken, je verwonderen over wat er op sommige 
stenen staat, de rust, de natuur, het werkt heel louterend voor mij. 

Net als begrafenissen. Hoe verdrietig en triest ze ook zijn, op de een of  andere manier haal ik 
er altijd iets uit. Misschien is het toelaten van verdriet wel wat het is, dat  het verdriet dat je in 
je meedraagt dan even naar buiten mag komen, zich mag manifesteren. Zonder gêne de 
tranen laten rollen omdat het niet confronterend is, niet vreemd en omdat zoveel mensen om 
je heen de tranen ook toelaten. 

Na afloop van een begrafenis of  crematie voel ik me dan ook altijd (alweer) heel rustig. 
Misschien is het omdat je dan onbewust weet dat jij nog leeft, dat je het leven moet omarmen. 
In die zin biedt de dood ook troost. 

Omdat dit de laatste column van mij in 2013 is wens ik alle lezers een springlevend en 
troostrijk 2014 toe. 

Wouter van Heiningen  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Geef  mij maar… Maassluis 
Om 8.30 uur zit ik op mijn fiets. Niet mijn op mijn fraaie pistachegroene Batavus, 
maar op een oud barrel waarvan de originele kleur niet valt te achterhalen. Ik 
gok lichtblauw. Het oncomfortabele zadel te laag en het scheve stuur te ver. Een 
stroeve fietsbel en geen versnellingen. Afzien. O ja, en een slot, dat tevens 
duurder was dan de fiets zelf. Het is dan ook wel dé musthave van deze stad. 

Er fietsen nog veel meer mensen, waaronder een te hip geklede dude van ergens halverwege 
de dertig. Een grote bos met donkerbruine krullen wapperen door de frisse wind. De zon 
schijnt. Hij fluit. Ik word er vrolijk van. Een knap meisje in een vintage polkadot jurkje zit op 
de hoge trap voor haar grachtenpand. Ze geniet van het ochtendzonnetje en haar ontbijt. 

Tijdens mijn studie heb ik twee keer een half  jaar van Amsterdam mogen genieten. De stad, 
die vaak nog bekender is dan Nederland zelf, heeft zo zijn charme. De 17e-eeuwse 
grachtengordel, de meest excentrieke personen, authentieke winkeltjes en talloze egoïstische 
fietsers. Of  kennen ze de verkeersregels gewoon niet? Aangezien een rijbewijs overbodig is 
hebben de meeste Amsterdammers geen theorielesje gehad. Amsterdam leeft echt, Maassluis 
niet echt. Hoewel dat misschien appels met peren vergelijken is. Natuurlijk doet Maassluis 
haar best en natuurlijk begrijp ik dat Maassluis nooit zo levendig wordt als Amsterdam. Maar 
dat hoeft ook helemaal niet. In Maassluis voel ik me thuis. 
Hoe geweldig ik Amsterdam ook vond en hoe graag ik er ook was, ik kon stiekem niet 
wachten om terug te keren naar Maassluis. Stiekem ja, omdat dat misschien wel heel raar 
klinkt (klinkt dat raar?). Maar wanneer ik vanaf  Laan 1940-1945 de Zuiddijk oprijd ben ik 
bijna thuis. Dat stukje voelt fijn. Voorbij Eetcafé De Dijk en vóór het Nationaal Sleepvaart 
Museum sla ik linksaf. Ik zie de haven, schepen, de kerk, wat oude panden en toeristen die 
zich interesseren in de Maassluise geschiedenis. Thuiskomen, heerlijk. 
In Maassluis doe ik mijn dingen, alledaagse dingen. Zo werk ik hard aan mijn bedrijfje Anne 
Communiceert, zie ik mijn vrienden en vriendinnen regelmatig, fitness ik (een beetje) en 
voetbal ik bij Excelsior Maassluis. Ik bespaar je verder al mijn random bezigheden. Mijn punt 
is, is dat het thuisgevoel hier zo lekker is. Hier in Maassluis. Mocht ik toe zijn aan een beetje 
rock ’n roll, een portie Amsterdam, weet ik het te vinden. 
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Misselijk maar voldaan 
Starend in de spiegel, waarin ik mezelf  van top tot teen kan bekijken, vraag ik 
me plotseling af  waarom ik altijd al dat kleine (onder)buikje heb gehad. Zelfs 
vóór mijn pubertijd, toen ik nog geen vrouwelijke rondingen had. Geen bredere 
heupen, grotere borsten, dikkere billen, vervelende lovehandles en al die 
narigheid. Maar wél dat buikje. Komt dat niet door al dat snoepen? Dat zeggen ze 
toch? Ineens gaan mijn gedachten ver terug in de tijd…  
 
“Maaaaaaaaaam, mag ik een gulden voor een zakje snoep?” “Tuurlijk lieverd!” Je wilt niet 
weten wat er gebeurde als ik het niet kreeg. Mijn moeder was dan ook liever een gulden 
armer dan een krijsend kind rijker. Enigszins begrijpelijk. Dolgelukkig verzamelde ik mijn 
vriendjes en vriendinnetjes die bij mij in de straat woonden. Niet iedereen ging altijd mee, 
behalve ik. Ik ging altijd. Sterker nog, ik was altijd de initiatiefneemster. Gouden tijden voor 
die winkeliers. Met zo’n trouwe klant leek de crisis bijna onmogelijk. 

Met een gulden goed opgeborgen in mijn broekzak en een glimlach van oor tot oor liep ik 
watertandend naar één van mijn hotspots van Maassluis: Pieternel. Later kwam Joko daar 
namelijk ook bij. Mijn dag kon niet meer stuk. “Twee banaantjes, één van die, drie van die, 
één zure mat, twee smurfen…” Eventjes werd ik onderbroken in mijn geluksmomentje: “Je 
hebt nog 15 cent!” Toen werd het lastig. Na goed overwegen vertelde ik de mevrouw van de 
snoepwinkel waar mijn keuze op was gevallen. 
Wachtend op mijn vriendjes en vriendinnetjes propte ik het eerste snoepje al in mijn mond. 
Verrukkelijk. Vervolgens huppelden we richting huis, waar we in de straat onze snoepjes 
opsmikkelden. Gek genoeg was ik altijd de eerste die het zakje leeg had. Ik was misselijk maar 
voldaan. Korte tijd daarna stond mij thuis aan de keukentafel nog een grote verrassing te 
wachten: vieze prak. Een bord vol gezond eten wat ook op moest van mama en papa. Een 
hele opgave. 

Eigenlijk ben ik al een aantal jaar niet meer zo’n snoepkont. Je zou je kunnen afvragen 
waarom ik dan nog steeds zo’n vervelend onderbuikje heb. Misschien heeft mijn jarenlange 
snoepverslaving mij getekend voor het leven. Of  zou het kunnen komen doordat ik mijn 
hotspot van toen vervangen heb door een andere hotspot? 
Zo ben ik bijna wekelijks te vinden bij Monsieur Paul. Een uitgebreide lunch is toch veel 
lekkerder dan twee karige boterhammen met hagelslag? Meestal ga ik voor ‘Vooruit met de 
geit’, een broodje warme geitenkaas, gegarneerd met walnoten en honing op een bedje van 
gemengde sla. Heerlijk. Dat buikje? Wie zou het weten? Ik gok dus van al dat lekkere eten. 
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”Annetje, wil je een frikandel of  kroket?” 
Graag kom ik nog eventjes terug op mijn vorige column. Met een portie zelfspot 
vertelde ik over mijn kleine buikje en probeerde ik de oorzaak te achterhalen. 
Hoewel het niet de intentie was om enige geruststelling te ontlokken, kreeg ik 
toch nog de volgende reactie: “Dat buikje valt wel mee hoor!”. Wat lief. 

Later begon ik te twijfelen. Komt het niet juist door al die frikandellen die ik vroeger at? 
Duizenden van deze langwerpige, flexibele vleesdingen zijn mijn slokdarm gepasseerd. Het 
vet bleef  dus blijkbaar ergens hangen. Wat zit er ook alweer nog meer in een frikandel? 
Koeienogen en paardendarmen? Goed, vanaf  nu is mijn buikje einde verhaal. Beloofd. De 
frikandellen daarentegen niet. 

Ook wij aten vroeger regelmatig patat (nog steeds hoor) en mochten daar natuurlijk een 
lekkere snack bij. Ik kan me herinneren dat mijn moeder dit haalde bij snackbar Leonie (zegt 
dit jullie nog iets?) of  bij Spek, toen die Chinezen er nog niet in zaten. Niks tegen die 
Chinezen hoor, maar waarom een snackbar en geen afhaalchinees? Tegenwoordig halen we 
deze vette hap bij van Ruyven. Heerlijk! Anyway… 
Hoewel we nu de keuze hebben uit veel te veel snacks, van de Lange Lummel (lange 
frikandel) tot aan de Picknicker (vissaté) en de Kraker (geen idee wat dit is), kozen we toen 
gewoon uit een frikandel of  kroket. Mijn ouders stelden mij dan ook jarenlang dezelfde vraag: 
“Annetje, wil je een frikandel of  kroket?” 

Je zou dus zeggen dat een keuze maken appeltje-eitje was. Toch vond ik deze vraag knap 
lastig. Niet omdat ik niet wist welke van de twee ik wilde hebben. Ik wilde altijd een frikandel. 
De keuze op zich was dus eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het probleem was dat ik niet 
wist of  ik “Ik wil een frikandel!” of  “Ik wil een kroket!” moest zeggen. Het snackje had zeg 
maar geen naam. “Ik wil een lange”, zei ik dan maar altijd. Heel raar, ik weet het. 
Bijzonder dat mijn ouders dit een paar jaar hebben volgehouden. Zij wisten namelijk 
dondersgoed dat ik een frikandel wilde. Wat moeten zij trots zijn geweest toen het snackje 
eindelijk een naampje had. Daar komt mijn veterstrikdiploma niet eens bij in de buurt.  
De volgende keer praat ik dus niet meer over mijn buikje, maar ook niet meer over eten. 
Denk ik. Ik gok dat ik de volgende keer mijn tandarts, waar ik maandag heen moet, in de 
spotlight zet. Hij heeft namelijk ogen om op te ‚vreten’. 
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Had ik maar een gaatje 
5 minuten voor mijn wekker word ik wakker. Zal het de spanning zijn? Met mijn 
ogen wijd open stap ik zonder enige moeite  uit bed en spring ik onder de 
douche. Bijna letterlijk. Ging het altijd maar zo makkelijk… Vandaag heb ik 
namelijk een date met de twee mooiste ogen die ik ken. De twee mooiste ogen 
die ik ooit heb gezien. De twee mooiste ogen waar ik ooit oogcontact mee heb 
gehad. De twee mooiste ogen van Maassluis. Met mijn tandarts. 

Ik poets mijn tanden niet 2 minuten, maar 5. Niet met 1 cm tandpasta maar 2 cm. Niet 
slordig, maar zorgvuldig. Niet een paar tanden, maar heel mijn gebit. Dat is nog maar het 
begin. Vervolgens gebruik ik zo’n borsteltje, weet je wel? Om alle aangekoekte etensresten van 
afgelopen halfjaar los te pulken (dat was een grapje). Dan spoel ik alles grondig weg met een 
beker van dat smerige blauwe mondwater. Je snapt natuurlijk wel dat dit halfjaarlijkse ritueel 
me zeeën van tijd kost. Maar dat heb ik er voor over. 

De twee eieren die ik gekookt heb besluit ik later maar op te eten. Na de date. Anders moet ik 
het hele ritueel nog een keer uitvoeren. En op die eierenlucht zit hij vast niet te wachten. 
Goed, wat trek ik aan? Maakt niet uit, hij kijkt toch alleen maar naar mijn mond. Simpele 
jeans en een wat oversized wit t-shirt it is. Rode lippenstift? Misschien lijken mijn tanden in 
contrast dan nog net wat witter? Misschien ook niet zo handig. Met een glansje Labello 
verlaat ik mijn huis. 
Ik zit in de wachtkamer, wachtend op dé eerste blik. Dan komt hij uit zijn kamer gelopen. In 
slow motion, voor mijn idee. Ik laat mijn billen al van mijn stoel komen voordat hij mijn 
naam uitspreekt. “Mevrouw De Groot”, zegt hij met een raar accent. Hij is niet helemaal 
Nederlands, maar who gives a ****? “O, dat ben ik helemaal niet!” Ik laat mijn billen weer 
snel zakken. Na 10 minuten in spanning komt hij voor de tweede keer zijn kamer uit. 
“Mevrouw Heinen!” Ik huppel achter hem aan en als we in de kamer staan geven we elkaar 
een fijne handdruk. Ik kijk hem iets te lang aan. En iets te blij. Gênant. “Sorry voor het lange 
wachten…”, dacht ik te verstaan. “Maakt niet uit!” Ik kan me dan ook goed voorstellen dat 
iedereen wel zo lang mogelijk in die stoel wilt blijven liggen. Logisch. Ik snap het wel. Hij zou 
een fooipotje neer moeten zetten. 

Daar lig ik dan. Onder hem, starend in zijn ogen. Mijn mond valt open en voordat ik het 
weet zit hij er in. Ik blijf  hem aankijken en probeer de kleurencombinatie te achterhalen. Iets 
met blauw, grijs en bruin volgens mij. Het glinstert en het twinkelt. Hij vertelt me dat mijn 
gebit er perfect uitziet. Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant baal ik als een 
stekker. Dat betekent dat onze date bijna ten einde is. Hij zegt dat er wat tandsteen zit wat hij 
weg wilt halen. Gelukkig. Net wanneer ik begin te kwijlen, hangt hij zo’n zuigslangetje in mijn 
mond en begint mijn tandsteen te verwijderen. Ik kijk hem nog steeds aan. 
In totaal duurde onze date nog geen drie minuten. Alweer een vluggertje. En dat 1 keer in het 
halfjaar. Had ik maar eens een gaatje dat hij kon vullen. Dan waren we eens wat langer 
bezig… 
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”So it goes” 
Een Playboy Bunny bij het randje je van je bikinibroekje. Ja, een vriendin moet er 
nog steeds aan geloven. Hij zit er echt. Nog steeds en voor altijd. Oef ! Toen ze 16 
was, was ze zó cool. Nu schaamt ze zich. Die laatste zin is wat overbodig. 
Natuurlijk schaamt ze zich! 

Een andere vriendin van mij heeft jaren geleden haar naam laten tatoeëren. In een heel 
sierlijk lettertype. Onderaan haar rug, boven haar billen. Ach, zo hoeft ‘hij’ in ieder geval niet 
te twijfelen over haar naam. Dat zou gênant zijn. Maar dat zou, gok ik, niet de reden zijn 
geweest. 

Maar goed, ik twijfelde dus niet over een Playboy Bunny vlakbij mijn poes of  mijn naam 
boven mijn bil. Ook niet over dolfijntjes en sterretjes enzo (haha!). Wel over heel veel andere 
dingen. Maar, zegt het twijfelen niet al genoeg? Ik besloot het niet te doen (wat verstandig!). 
Mijn zoektocht zette ik voort… Vooral op Pinterest. 
In mijn leven heb ik eigenlijk niet zo veel nare dingen meegemaakt. Alles liep altijd op 
rolletjes. Fijn zou je zeggen, maar wanneer er dan wel iets naars gebeurt is dat extra naar. Zo 
haalde ik tijdens mijn studie geen enkele onvoldoende. Dossiers, presentaties, tentamens; 
appeltje-eitje. In één keer in mijn broekzak. Behalve mijn scriptie. Oei, wat was dat naar! 
Nadat ik hoorde dat mijn scriptie onvoldoende was heb ik een week lang uitgehuild in 
Duitsland, bij mijn ouders op de camping. Zo erg vond ik het. Ik snapte het maar niet, ik 
begreep het maar niet. “Hoe kan dat nou?!” 

Pas veel later, maanden later, had ik er vrede mee. Het heeft zo moeten lopen. Ik had 
namelijk iets te leren: het omgaan met tegenslagen. Dat had ik in die vier jaar geen enkele 
keer moeten doen. Fijn, toch nog íets geleerd op school… $   Ik bespaar jullie andere ‘nare’ 
gebeurtenissen. Mijn punt is, is dat we hier iets positiefs uit moeten halen. Hoe lastig dat soms 
is. Nare dingen gebeuren vaak om een reden. Om te beseffen, om te realiseren, om te leren 
en om sterker te worden. Vaak moet er eerst iets ongelukkigs gebeuren om vervolgens 
gelukkiger te worden. Wat een wijze praat. 
Relativeren. Misschien help ik mijn vriendinnen hier een beetje mee. Jullie hebben vast heel 
veel geleerd van de fout die jullie toen gemaakt hebben. Dat is iets positiefs. “So it goes”, staat 
nu op mijn rug. 
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Maassluise kroegentocht 
Maassluis heeft aardig wat kroegen. Ik kwam niet verder dan de tweede. Niet 
omdat ik nooit meer naar huis wilde. Nee, omdat ik het al héél snel zat was. 
Eigenlijk werd ik er best een beetje verdrietig van. Maar ik verwachtte ook niet 
anders. Misschien is dat nóg verdrietiger… 

Om 22:45 uur stond Lisa  voor mijn deur. Ik trok de deur achter mijn kont dicht en sprong bij 
haar achterop. Binnen een minuut zaten we op het terras van De Waker. Eigenlijk is dat geen 
kroeg, maar een Grand Café. Whatever. Er is drank. Verbazingwekkend zat het vol, bomvol 
zelfs. Misschien omdat daar wél WI-FI is? Nee, dat kan niet de reden zijn geweest. “Ik heb 
niks te doen en je moet toch wat”, zou de reden zijn geweest. 

Om 23:00 uur had ik ineens trek in bitterballen. Onwijze trek. Watertandend zocht ik 
oogcontact met iemand uit de bediening. Dit duurde alleen wel eventjes, waardoor het water 
alweer snel was verdampt. Ik had nog steeds trek. Om 23:05 uur had ik eindelijk beet. Met 
mijn vragende blik trok ik de ober naar me toe en vroeg ik lief  om een portie bitterballen. 
“Sorry, om 23:00 uur gaat de keuken dicht.” Jammer! Misschien had ik de bitterballen wel zó 
lekker gevonden dat ik iedere week terug zou komen. Tenslotte levert het verkopen van 
bitterballen meer op dan het aanbieden van gratis WI-FI. Never mind. 
We besloten een kijkje te gaan nemen in De Musketier. Dit kijkje bleef  bij één snelle blik naar 
binnen. Drie droevige mannen met kogels van buiken die strakker dan strak stonden van al 
het bier. We besloten terug te lopen naar Lisa’s fiets. We liepen langs De Markies wanneer 
Lisa vroeg: “Zullen we hier anders nog één drankje doen?” Lisa had nog steeds de hoop die ik 
allang had opgegeven. Ondanks dat stemde ik in. 

Daar stond ik. In De Markies. Ik voelde me ellendig en ik schaamde me een tikkeltje. Net 
zoals toen ik 11 was en met mijn moeder eventjes mee De Zeeman in moest. Ik keek om mij 
heen of  er geen bekenden waren en zette mij ongemakkelijk voort. Gelukkig was de bar 
dichtbij. “Een droge witte wijn en een rosé”, zei ik tegen een blond mokkeltje achter de bar. 
“5 euro!” Ik betaalde met een briefje van 5 euro en kreeg hetzelfde briefje van 5 euro terug. Ik 
vond dit zo erg dat ik haar deze schaamte bespaarde en dit briefje gewoon terug in mijn 
portemonnee stak. Misschien wel het verdrietigste van de hele avond. 
Om 2:00 uur dronken we het verdriet weg in een kroeg in Rotterdam. 
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Ilse 
Terwijl Dimar het historische Maassluis verkent, hijs ik mezelf  nog even snel in 
mijn favoriete broek. Zo’n broek die net zo lekker zit als een pyjamabroek en daar 
eigenlijk ook een beetje op lijkt. Maar dat maakt me niets uit, we gaan vandaag 
toch alleen maar koffie drinken. Net voordat Dimar zich begint te vervelen, ben ik 
klaar en stap ik even later zenuwachtig in zijn auto. Eigenlijk is het niet eens zijn 
auto, maar een vervangende. Dimar kan namelijk niet zo goed autorijden. Maar ik 
hou wel van een avontuurtje, dus ik stap tóch maar in… 

Onderweg naar het bruisende Antwerpen beginnen onze magen lichtelijk te knorren. We zijn 
dan ook op zoek naar een leuk plekje om de dagelijkse bodem te leggen. Een leuk plekje vinden 
is best pittig. Zelf  niet zo retebekend in België en een navigatiesysteem dat het ineens ook niet 
meer snapt. Maar goed, volgens mij is dat hier heel normaal. Dan maar zo´n wegrestaurant. 

Aangekomen bij Café Bonjour parkeert Dimar de auto precies in het parkeervak. Dat is voor 
ons niet zo bijzonder, maar voor Dimar wel. Applaus! In Café Bonjour staren we eventjes naar 
het bord waar alle broodjes op staan. Dimar is vastbesloten en gaat voor mozzarella. Ik twijfel 
heel even (zoals gewoonlijk), maar ga toch ook maar voor mozzarella. Zalm om half  10 ’s 
ochtends lijkt me toch niet zo smakelijk. 
Achter de saaie broodjestoonbank staat een meisje, een heel gewoon meisje. Wel een beetje 
onzeker. Ze is iets te dik en heeft blond haar met een uitgroei van tenminste 10 centimeter. Het 
is ook een beetje vettig, waardoor het in plukken over haar schouders valt. Ze kijkt warrig uit 
haar ogen. “Ik heb me vanmorgen verslapen”, zegt ze iets te hard tegen een collega. 

Dimar en ik aan de ene kant van de toonbank, het onzekere meisje aan de andere kant. “Hoi, 
twee broodjes mozzarella alsjeblieft”, zegt Dimar. Ze schrikt een beetje. Haar warrige blik 
wordt nog warriger en de vraagtekens staan in haar ogen. Vervolgens loopt ze even 
zenuwachtig van links naar rechts en vraag ze zich af  hoe ze dit in hemelsnaam voor elkaar 
gaat krijgen. “Sorry, ik sta hier normaal nooit”, zegt ze heel sneu. 
Ondanks haar lage IQ beseft ze heel goed dat ze toch echt twee broodjes mozzarella klaar moet 
maken. We hebben een beetje met haar te doen, vooral Dimar. Ik eigenlijk niet zo. Het meisje 
staart naar het bord achter haar waar alle broodjes op staan. Zalm, mozzarella, bacon en nog 
wat andere broodjes. Vervolgens loopt ze weer even zenuwachtig van links naar rechts en 
besluit ze de in haar ogen bijna onmogelijke opdracht toch maar een kans van slagen te geven. 

Dimar en ik lachen een beetje, al drie alinea’s lang. Maar proberen dit heel aardig te verbergen. 
Het meisje snijdt twee broodjes open. Dat ging goed! Op het moment dat het meisje de 
broodjes belegt met zalm, gaat het niet meer zo goed. Dimar en ik kijken elkaar aan en denken 
allebei precies hetzelfde: “ZALM?!” Op het moment dat het meisje de broodjes verrijkt met 
mozzarella, springen de tranen in mijn ogen en laat ik Dimar maar even alleen. 10 kleine 
meters verderop laat ik mijn samengetrokken lachspieren de vrije loop. 
Even later zitten Dimar en ik aan een saai tafeltje en vragen ons af  waarom er eigenlijk geen 
bacon op zit. Dan zou haar gedachtegang namelijk kloppen. Maar zelfs die klopt niet. Dimar 
vindt de combinatie van zalm en mozzarella best te smikkelen, ik niet zo. Zodra onze 
ochtendhap op is, verlaten we maar al te graag deze rare plek. In de auto komen wij na 10 
minuten lachen weer bij en vraagt Dimar aan mij: “Hoe zal ze heten?”, waarop ik antwoord: 
“Ilse!” 

Annelies Heinen  



Bejaard en jaloers 
Een smal bruggetje van hout brengt me naar de overkant. Van de Noordvliet 
Zuidzijde, naar de Noordvliet Noordzijde. Van de rustige, naar de drukke kant. 
Van de straat met huizen, naar de straat met winkeltjes. Het bruggetje brengt me 
naar Monsieur Paul; de leukste lunch spot van Maassluis. 

De Noodvliet Noordzijde is momenteel een complete chaos. Van onze ‘echte’ brug kunnen 
we helaas eventjes niet gebruikmaken (vandaar het smalle bruggetje van hout) en de gehele 
straat ligt open. Daarbij maken een paar stoere mannen in vieze oranje hemden onwijze 
herrie. No offence, zij doen ook maar gewoon wat hun wordt gevraagd. 

Maar ondanks dat ziet de croissanterie er nog steeds uitnodigend uit. De schattige tafeltjes en 
stoeltjes voor de deur doen al het halve werk. Ook de boot, waar je eveneens gezellig iets kunt 
eten en/of  drinken, levert een grote bijdrage. Er is duidelijk aandacht besteed aan het 
exterieur. (Belangrijk, zo haal je nog eens klanten binnen. Niet alleen bestaande klanten, die 
misschien tóch wel komen, maar ook nieuwe klanten. Het oog wil tenslotte ook wat.) 
Vervolgens doet het interieur ook zeker niet teleurstellen. De huiselijke ambiance zorgt voor 
een prettige sfeer die je meteen op je gemak laat voelen. Fijn zo’n plekje in Maassluis! 
Omdat het zonnetje schijnt kiezen we voor een leuk plekje op de boot. Ik zit met mijn rug 
naar de rest van de gasten. Normaal zou ik dit vervelend vinden, want ik kijk graag naar 
mensen. Maar nu vind ik het niet zo vervelend, want vlak voor mijn neus ligt het smalle 
bruggetje van hout. En dat smalle bruggetje van hout, brengt mij een flink portie plezier. 

Een bijdehand mannetje van rond de 6 jaar dat over het bruggetje huppelt, halverwege valt 
en bijna in de vliet zwemt. Een oudere vrouw die niet zo durft en na 5 minuten met klotsende 
oksels de overkant bereikt. Een hele dikke man, waar blijkbaar geen rekening mee gehouden 
is. Een verliefd stel dat elkaar midden op de brug een kusje geeft. Momenten om van te 
genieten. 
Op het moment dat een bejaarde man het einde van het bruggetje nadert, staat een mooie 
jonge vrouw met haar fiets te wachten. Te wachten totdat zij van het bruggetje gebruik kan 
maken. De bejaarde man besluit als een echte gentleman de mooie jonge vrouw te helpen en 
doet dat vervolgens een tikkeltje flirterig. Zijn hulp is helemaal niet nodig. Terwijl hij hier 
intensief  mee bezig is vergeet hij echter wel zijn eigen vrouw die al 20 meter verder is. 

Wanneer zijn vrouw erachter komt dat haar man niet meer naast haar zij loopt, raakt ze in 
paniek. Ze kijkt om zich heen en ziet even later haar man de mooie jonge vrouw van dienst 
zijn. Ze is woedend. Heel even vergeet ze dat ze niet meer zo soepeltjes is in haar heupen en 
trekt een sprintje terug. De oude vrouw trekt haar man bij de jonge vrouw weg, geeft hem een 
draai om zijn oren en zegt: “Ben je nou helemaal mal?!” !
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Lelijk maar mooi 
Pimpelpaars met kanariegele stippen. Kleine stipjes, maar ook hele grote 
stippen. Mooie ronde stippen en lelijke misvormde stippen. Er zijn ook een paar 
vreemde driehoeken te spotten. Het glimt. Iets te hoog in de taille, iets te ver 
boven de grond. Hoogwater noemen ze dat, toch? 

Terwijl deze lelijke broek mij tegemoet komt, lopen er twee doodnormale chicks voor mijn 
voeten. Sufkutten noem ik ze even. Ze dragen allebei een spijkerbroek waar verder niets over 
te vertellen valt. Er staat trouwens wel ergens Only. En Birkenstocks. Volgens mij leven we 
niet meer in 2008. Never mind. De late majority is nou eenmaal in meerderheid. Soms is het 
ook beter om een bepaalde boot helemaal te missen. 
“OMG, moet je die broek zien!”, fluistert random chick 1 tegen random chick 2. “OMG, dat 
trek je toch niet aan?”, reageert random chick 2 lachend. “Zegt dan helemaal niemand tegen 
hem dat die broek echt niet kan?”, sluit random chick 1 af. 

De chicks lachen hem uit. Jullie waarschijnlijk ook. Ik misschien ergens ook wel een beetje. 
Maar misschien lacht hij wel tien keer harder. Hij is waarschijnlijk zelfverzekerd en doet zijn 
eigen ding, zonder zich daarbij af  te vragen wat wie dan ook daarvan vindt. Hoe mooi is 
dat? Het interesseert hem blijkbaar niets. Hoe fijn zou dat zijn? Volgens mij kunnen wij wel 
iets van hem leren… !
Annelies Heinen  



Gentleman 
Zachtjes laat ik mijn bips zakken. Nadelig is dat ik te ver in de comfortabele 
bank zak, waardoor ik bijna onder de tafel zit. Voordelig is dat ik nu wel mijn 
benen over elkaar kan gooien. Iets wat vaak niet kan in restaurants. Ik ben 
trouwens niet alleen, maar met iemand samen. Hij gaat aan de andere kant van 
het kleine houten tafeltje zitten. Op een harde stoel. Bof  ik even. 

Het is meteen al best gezellig, afgezien van het feit dat zijn laptop op tafel staat. “Sorry hoor 
An, ik moet nog eventjes iets regelen.” Sociaal als ik (wel) ben, check ik nog maar even mijn 
Facebook, Twitter én Instagram. “Willen jullie alvast iets drinken?”, onderbreekt een 
vriendelijke stem ons. “Ja, lekker! Voor mij een Chardonnay alsjeblieft!” 

Vervolgens kijkt de vrouw mijn ‘gezelschap’ vragend aan, waarna hij tegen mij zegt: “Um, 
An?” Ik weet namelijk dat hij een rode wijn wil en ook welke rode wijn. Hij weet het zelf  
alleen niet, waardoor ik hem hierbij moet helpen. Volgens mij drinkt hij trouwens alleen maar 
rode wijn om indruk te maken en niet omdat hij het echt zo lekker vindt. Dat bevestigt dit 
maar weer… Even later staat er een heerlijke Boschendal Lanoy Cabernet Sauvignon Merlot 
voor zijn neus. 
Rare geluiden die ontstaan in onze magen doen ons beseffen dat we best trek hebben. Tijd 
om de menukaarten in te duiken. Daar heeft meneer alleen geen zin in en vraagt aan mij of  
ik iets lekkers voor hem wil uitkiezen. Lekker makkelijk. “Tuurlijk, dat wil ik wel!” We 
beginnen met de Wakadori Pancake (Chinese pannenkoekjes met kip) voor mij en de Trio 
Style (iets met sashimi, zalm en kip) voor hem. 

De Wakadori Pancake is delicieus. Dat vinden we allebei. Hij mag namelijk een hapje 
proeven. Geen idee of  de Trio Style ook lekker is, die eet hij namelijk helemaal zelf  op. Zo 
hoffelijk. Wanneer we klaar zijn worden de plankjes weggehaald en nemen we even een pauze 
om het voorafje te laten zakken. 
Vanaf  nu moet hij eigenlijk alles goed doen. Maar in plaats daarvan giet hij zijn rode wijn 
niet in zijn mond, maar gooit hij deze (per ongeluk) rijkelijk over mij heen. Ik hou wel van 
rode wijn, maar niet op die manier. Rode lowlights in mijn haar en stevige druppels aan mijn 
kin. Ook mijn voorhoofd is de dupe en mijn mascara zit niet meer waar het moet zitten. 
Gelukkig heb ik zwart aan. Ik ga verder trouwens niet in op de leren wand achter mij. 

Uiteindelijk betaalt hij de rekening. Wat een gentleman. 
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Wat is jouw verhaal? 
Gisteravond om 18:06 uur rinkelde mijn telefoon. Het was Marjon, de HuizenEngel. Zij 
vroeg zich af  waar ik bleef. Vervolgens vroeg ik mij af  waar zij het over had. “Wij wachten 
hier op jou om naar de netwerkbijeenkomst van CJBWG te gaan.” Met een flinke 
hoeveelheid vraagtekens in mijn stem zei ik: “Is dat vanavond? Ik dacht dat we daar morgen 
heen zouden gaan!” 

Ik was er zó van overtuigd dat deze bijeenkomst op donderdagavond zou plaatsvinden. Ik had 
dit niet alleen zo in mijn agenda’s staan, ook mijn voetbaltraining op donderdag had ik al 
afgezegd. “Wil je wel nog mee?”, vroeg Marjon. “Ja! Ik kom er nu aan!” Ondanks dat de 
stoplichten niet meewerkten, stond ik voordat ik het wist voor de neuzen van Marjon en 
Madelon (van TAS). 

Na het autoritje arriveerden we bij de Schaapskooi in Delft. “Wat fijn dat ze hier belegde 
broodjes hebben!” Ik had tenslotte nog niet gegeten. Even later verschenen er ook broodjes 
kroket. Dat vond ik nog fijner, ondanks ik liever ‘een lange’ (frikandel) heb. 

Terwijl ik mijn maag een plezier deed, stonden er naast mijn korte beentjes ineens een paar 
hele lange benen. Mijn ogen rolden naar het bijbehorende gezicht. We keken elkaar even aan 
en gaven elkaar een handdruk. “En wat doe jij?”, vroeg ik. “Ik maak broeken voor vrouwen 
met lange benen.” 

Na een paar mensen gesproken te hebben, ging de workshop ‘Maak een sterk merk’ van 
Ricardo Bravenboer van Brave Brands van start. Hij vertelde ons dat je moet ondernemen 
vanuit je eigen drijfveren. “Om klanten te trekken hoef  je geen schreeuwende reclames te 
maken of  gebakken lucht te verkopen. Je kunt ze beter aantrekken door jezelf  te zijn.” En 
daar ben ik het volledig mee eens. 

Mijn belangrijkste drijfveer is namelijk ‘individueel/uniek’. Ik hou niet alleen van echte 
mensen, maar ook van echte bedrijven. Bedrijven die zichzelf  zijn. Bedrijven die laten zien 
wie zij zijn, wat zij doen, waarom zij dit doen en hoe zij dit doen. Bedrijven met een verhaal. 
Een echt verhaal. Een authentiek verhaal. Een verhaal waarmee zij zich onderscheiden van 
de rest. 

Mijn bedrijf  heet Anne Communiceert. Ik communiceer dus, zoals velen anderen. Dat is niet 
hetgeen wat mij onderscheidt. Het feit dat ik onderneem vanuit mijn belangrijkste drijfveer 
onderscheidt mij wel. 

Samen vertellen wij jouw verhaal. 
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Vrouwen en ballen 
Ze mogen er wel naar kijken, maar niet tegenaan trappen. Ik heb het natuurlijk 
over voetbal. Daar bakken ze niks van, toch? Er iets van bakken doen ze maar in 
de keuken, waar ze horen. Niet iedereen is het daarmee eens. Zo ook de vrouwen 
van Excelsior Maassluis niet. Die kijken niet alleen, die trappen er ook maar al te 
graag tegenaan. En af  en toe nog snoeihard ook. Ondanks dat, is er van 
gevaarlijk spel niet veel sprake. Alleen bij Marlous Smolders dan. 

Het is zaterdagochtend 10:00 uur wanneer de vrouwen van Excelsior Maassluis, met of  
zonder kater, verzamelen. De meesten in trainingspak, een enkeling zonder. Daar wordt wat 
van gezegd. Zo goed als we zijn, zo professioneel als we ons natuurlijk moeten presenteren. 
Professioneel dus! 

Wanneer iedere speelster haar plekje in de kleedkamer heeft bemachtigd, veranderen de 
speelsters in kippen en de kleedkamer in een hok. Er is er één die de tenues uitdeelt, de rest 
doet alvast een poging tot omkleden. Ondertussen is er vanwege te dikke kuiten een discussie 
gaande over te strakke sokken en worden meerdere benen ingesmeerd met babyolie. Voor de 
slidings die we niet maken of  de toeschouwers die we niet hebben, wie zal het weten? 
 
Benen in de olie en haren in de lak, klaar voor de wedstrijdbespreking. Wanneer onze trainer 
Gerard van Leeuwen a la minute een opstelling maakt, vult onze leider Coen Coster de 
bidons met water. Eén van zijn taken. Gerard vertelt vervolgens hoe we dit klusje gaan klaren. 
Althans, doet een poging tot vertellen. Blijkbaar weet iedereen zelf  maar al te goed hoe we dit 
klusje gaan klaren. Wanneer de bespreking ten einde is, is het tijd voor de wekelijks 
terugkerende zenuwplasjes. Iedereen denkt te moeten plassen, terwijl in werkelijkheid 
eigenlijk niemand écht moet plassen. 

Vervolgens verzamelen we op het veld voor de warming-up. Daar wachten we tot iedereen 
het zenuwplasje heeft gedaan. Ondertussen schieten we de bal in een kring heen en weer. 
“Waar blijft Jen?”,  vraagt één slimmerik zich af. “O, volgens mij zit Jen nog op het toilet in de 
kleedkamer, maar die heb ik op slot gedaan”, zegt Coen. Terwijl iedereen begint te lachen, 
besluit hij haar maar snel te bevrijden. Straks wordt ze nog écht ‘zenuwachtig’. !
Een goede voorbereiding is het halve werk. 
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Dries Roelvink bezorgt hoogtepunt 
Het is vrijdagavond. Ik doe de voordeur open, trek hem weer snel achter mij 
dicht en start een sprintje richting mijn Twingo. Na twee meter intensief  
sprinten sta ik weer stil. Niet omdat ik moe ben, maar omdat ik word 
geconfronteerd met een vervelende blokkade. 

Honderden mensen hebben vandaag blijkbaar allemaal hetzelfde besloten. Besloten om 
rondjes te gaan lopen door de binnenstad van Maassluis. Bootjes kijken enzo. Het is weer 
Furieade. Gezellig. Leuk voor hun, minder leuk voor mij. Velen tegen één, ik zal het moeten 
doen met mijn Batavus. 

Ondanks ik morgenochtend om 9:00 uur word gepest door mijn wekker én ondanks mijn 
vorige ‘kroegentocht’, zoals jullie weten, alles behalve een succes was, weet iemand mij tóch 
over te halen. Erg knap. Voor een drankje, één drankje. Voordat ik het weet sta ik bij de Mus 
met een biertje én een wijntje te roddelen over een lelijke oranje trui (;-)). Het is eigenlijk best 
gezellig. We staan dan ook niet binnen maar buiten en er zijn ook nog eens leuke mensen; 
mensen die er normaal niet zijn. Vanuit het niets en zonder na te denken besluiten we naar 
Showtime te gaan. Goed, de teller staat dus al ver boven de één. 
Wanneer ik mijn spijkerjasje inruil voor een nummertje, hoor ik de naam ‘Dries Roelvink’ 
vallen. Die ken ik! Volgens mij… 

Op het moment dat ik de grote zaal binnenloop zie ik hem staan; de enige echte Dries 
Roelvink! Terwijl ik mijn vriendin aan haar arm meesleur richting het podium, dansen zijn 
grijze weelderige lokken in het rond. En wat een stem! Liefde op het eerst gezicht. Vanavond 
ben ik zijn grootste fan. Ik maak een foto van rechts, een foto van links, een close-up én 
natuurlijk laat ik een foto maken van mij en hem samen. Oef. Daar bezorgt hij me een 
hoogtepunt. 
Jammer dat je in Maassluis na 4:00 uur niks meer kunt eten. Dan maar twee uur zoeken naar 
een tosti-ijzer. 6:00 uur. Weltrusten. 

P.S. Leuk om mij te volgen via Facebook of  Twitter? Dan zie ik je daar! 
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En wie ben jij? 
Ondertussen weten jullie dat ik vroeger een enorme snoepkont was, liever een 
frikandel heb dan een kroket, (waarschijnlijk daardoor) een klein buikje heb, in 
een rode Twingo rijd, voetbal, de Maassluise kroegen niet zo leuk vind, fan ben 
van Dries Roelvink, etc. 

Vorige week sprak iemand mij aan en zei verbaasd: “Dat had ik helemaal niet van jou 
verwacht!” “Wat niet?”, vroeg ik. “Dat je fan bent van Dries Roelvink!” Ik moest lachen en 
zei: “Dat was een grapje!” Natuurlijk ben ik geen fan van Dries Roelvink en hij kan mij al 
helemaal geen hoogtepunt bezorgen. 
Behalve dat mijn verhaal over Dries Roelvink dus een beetje gelogen was, spreek ik verder 
gewoon de waarheid. Ik stel mezelf  open en geef  me aardig bloot. Figuurlijk dan hè, mocht 
dit weer verkeerd geïnterpreteerd worden. Maar wat weet ik nou van jullie? 

Naast de mensen die ik goed ken, zijn er ook veel onbekenden die mijn columns lezen. Dat 
weet ik niet alleen door bepaalde statistieken, maar ook doordat ik als local celebrity 
regelmatig word aangesproken met bijvoorbeeld: “Jij schrijft toch columns?”, “Mijn tante is 
fan van jou!” en “Wil je ‘een lange’?”. Naast mijn fans is er trouwens ook een aantal mensen 
dat wat minder positief  is over mijn schrijfkunsten. Maar dat maakt niet uit, stiekem zijn het 
wel mijn trouwste lezers $  . 
Meer dan dat weet ik eigenlijk niet over (een groot deel van) jullie. Dat maakt mij 
nieuwsgierig. Mag ik ook iets van jou weten? Vertel@annecommuniceert.nl. 
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Dan maar een banaan 
Dat ik verslaafd ben aan langwerpige donkergekleurde staven weten we 
inmiddels allemaal wel. (Ik eet ze trouwens het liefst met veel mayonaise.) Ik had 
mezelf, en jullie trouwens ook, beloofd om het er niet meer over te hebben. Ik 
was het dan eigenlijk ook niet van plan, tot… 

ik werd aangesproken door voedingsconsulent Jolanda Luijendijk van Good Food Feels Better. 
Ook haar is mijn ‘eetprobleem’ niet onopgemerkt gebleven. Aangezien zij het de hoogste tijd 
vond worden om deze vleesstaven te lijf  te gaan, nodigde zij mij uit voor een 
voedingsadviesgesprek. 

Ondanks frikandellen mijn leven echt een stukje aangenamer maken, probeer ik dit 
probleempje toch wel onder ogen te zien. Zo gezond is het natuurlijk niet. Ik besloot op de 
uitnodiging in te gaan… 
Nadat ik gister nog even snel een frikandel naar binnen heb geschoven, gaste ik in mijn 
Twingo naar de praktijk van Jolanda. Die bevindt zich trouwens in Maasland. Dat had de 
reden moeten zijn om mijn Batavus weer eens uit de schuur te halen. Een beetje beweging 
kan ook geen kwaad. 

Na een leuk kennismakingsgesprek vertelde Jolanda dat het tijd was voor de intake. Dat klonk 
eigenlijk wat minder leuk en een beetje spannend. Ik werd niet alleen gewogen, ook mijn 
BMI, spiermassa en vetpercentage kwamen aan het licht. Zouden die frikandellen mijn 
gezondheid dan zo hebben aangetast? Het moment van de waarheid was aangebroken. 
Ik ben gezond! Dat was de conclusie. Maar ondanks dat is het volgens Jolanda wel verstandig 
om wat meer te variëren. Niet te veel van hetzelfde, want dat is mijn probleem. Misschien 
moet ik het eens doen met een banaan. Die zijn immers ook lang, alleen een beetje krom. Is 
weer eens iets anders… 
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Ik ben het populairst 
Ik vroeg me laatst af  hoe het komt dat ik zo populair ben. Niet bij de mannen, ik 
houd me niet bezig met losers. Excuses voor de generalisering, jullie zijn het niet 
allemaal. Maar wel veel van jullie. Anyway, ik heb het over de populariteit van de 
columnisten op Maassluis.nu. Vier van de vijf  populairste berichten zijn 
columns en die zijn alle vier van mij. Ik weet wel hoe dat komt. 

Er zijn denk ik genoeg mensen die vinden dat mijn columns nergens over gaan. Maar dat 
is het nou juist. Lezen over een meisje dat verslaafd is aan frikandellen. Dat vinden we niet 
onwijs interessant, dat vinden we gewoon leuk. Geef  het maar toe. Geen zware onderwerpen, 
maar lichte, die lekker makkelijk weglezen. Een beetje humor, met een portie zelfspot, lijkt 
ook te werken. Mensen en hun gebreken, mankementen, rare trekjes of  hoe je het ook wilt 
noemen, dat vinden we leuk. Kijk maar naar Rapper Sjors, hoewel de zelfspot daarbij wel erg 
uit zijn verband is getrokken. 

Daarnaast moet je meer doen dan alleen je column op Maassluis.nu plaatsen. Lezers komen 
niet aanwaaien. Je zal ervoor moeten zorgen dat je column bij mensen terecht komt. Het ze 
eerst gaan brengen, voordat ze het komen halen. Zo werkt het nou eenmaal. Zo breng ik mijn 
columns voornamelijk door middel van Facebook naar ze toe. Een uitnodigend stukje tekst is 
daarbij essentieel, zo wordt er sneller op je link geklikt. Vervolgens is het de taak om ‘fans’ te 
creëren, mensen die je columns zo leuk vinden dat ze het gaan delen met hun vrienden. Zo 
wordt je bereik ineens een stuk groter. Echter kun je nog zo je best doen op Facebook, zijn je 
columns niet leuk, houdt het al snel op. 
Beste columnisten van Maassluis.nu, ik daag jullie hierbij uit om mij als populairste columnist 
te verslaan. Ik hoop dat jullie iets aan mijn tips hebben en ben dan ook benieuwd of  jullie een 
beetje zelfspot durven toe te voegen. Succes! 

P.S. Ik sta trouwens in de krant, de Maassluise Courant (De Schakel). Overigens niet met een 
column, maar met een artikel over mijn sociale media workshops. Columnisten, wellicht iets 
voor jullie? 
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Koffie en drie bulten 
Omdat ik gister van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het werk was, heb ik 
mezelf  vanochtend vertroeteld met een extra paar uur slaap. Ondanks dat moest 
ik mezelf  uit bed slepen. Toen ik eenmaal in staat was om de trap af  te lopen ben 
ik meteen mijn goede vriend (het koffiezetapparaat) wakker gaan maken. Het 
wakker worden ging hem een stukje makkelijker af, maar dat is logisch met 
zoveel cafeïne in je. Dat kan ik ook wel gebruiken. 

Toen de cafeïne begon te werken, trokken mijn oogleden steeds een stukje verder omhoog en 
begon ik me langzamerhand te beseffen wat ik allemaal moet doen vandaag. Daarbij 
realiseerde ik me ook dat het donderdag is en dat ik jullie dus weer moet voorzien van een 
paar vermakelijke alinea’s. 

Dat besef  had ik vorige week ook, alleen leverde dat geen vermakelijke alinea’s op. Eigenlijk 
heb ik jullie een beetje laten zitten. Sorry! Dat heeft alles te maken met het feit ik geen 
inspiratie had. Dat mag misschien geen excuus zijn, maar er gebeurt niet zo veel spannends in 
Maassluis. Vind ik. 
Dit resulteert vaak in een column die nergens over gaat. Of  een column over een paar 
muggen die het leuk vonden om mij eind november te pesten door de hele nacht rond mijn 
oren te zoemen, mij vervolgens te steken en mij uiteindelijk moe en mishandeld achter te 
laten met minstens drie jeukende bulten op mijn voorhoofd. Thanks! 

Of  een column over twee mannen in herkenbaar kostuum, met bijpassend schrijfmateriaal in 
handen, die een liefde hebben voor het uitschrijven van parkeerboetes, die ik net te snel en te 
slim af  was door als een malle mijn auto in te springen en met piepende banden weg te 
scheuren. Scheelt weer. !
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Puisten en een lekke band 
Toen ik afgelopen maandagochtend wakker werd en zoals gewoonlijk meteen 
mijn iPhone uit de lader rukte, verbaasde ik me over het aantal meldingen dat 
verscheen op mijn Facebook-app. Ik opende de app, waar tientallen ‘vrienden’ 
mij feliciteerden, en realiseerde me ineens dat ik jarig was die dag. Toch wel 
handig dat dat even ‘gemeld’ werd. Dank jullie wel! 

Ondanks ik wist dat het mijn verjaardag was, voelde ik me totaal niet jarig. Vroeger trok ik 
een sprintje naar beneden, werd ik verrast door kleurrijke slingers en ballonnen, werd er lelijk 
maar enthousiast voor me gezongen en mocht ik mij het gelukkigste meisje van de hele wereld 
noemen omdat ik in het bezit was van een Furby. 
Helaas gaat dat nu niet meer zoals vroeger. Ik liep langzaam de trap af  en kwam terecht in 
een ‘kale’ huiskamer. Geen versiering, geen mensen en geen cadeaus te herkennen. Ik liep 
naar de spiegel om mezelf  te feliciteren en werd onaangenaam verrast door twee puisten. 
Tenminste iets gekregen. 

Nu kon ik twee dingen doen. Heel de dag zitten werken en me ondertussen laten spammen 
op Facebook. Of  gewoon iets leuks. Zodat ik me toch nog een beetje jarig zou voelen. Ik 
besloot een poging te wagen tot het laatste en nodigde een vriendin uit voor een gezellige 
lunch. Het gevoel van jarig zijn begon eindelijk een beetje op te borrelen. 
Dat gevoel werd nog sterker toen mijn auto mij bij vertrek trakteerde op een lekke band. Wat 
een verrassing. Gelukkig heb ik een redder in nood die mij altijd weer uit dit soort shit helpt. 
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Vaderskindje 
Die lichtgrijze pyjamabroek zie ik liever iets hoger op zijn oude mannenheupen. 
Het uitzicht op zijn bouwvakkersdecolleté is storend en misselijkmakend. Zo 
misselijkmakend dat ik echt mijn uiterste best moet doen om de apple crumble 
van een paar uur geleden binnen te houden. Naar het toilet is geen optie, dit bed 
ligt schandalig lekker. 

Ondanks de misselijkheid afneemt, blijft de bilnaad mijn blikveld verstoren. En alsof  
verstoring van één zintuig niet genoeg is, worden naast mijn ogen ook mijn oren de dupe. 
Gesnurk. Op alle mogelijke manieren. Ik ben dan niet meer misselijk, maar wel zwaar 
geïrriteerd. Meer om het feit ik nu echt het bed moet verlaten om op zoek te gaan naar een 
 koptelefoon. Die minuscule oordopjes zullen het gesnurk niet overtreffen. 

Gelukkig heeft Chet Faker de gave de irritatie a la minute weg te nemen. Zijn zwoele 
mannenstem is magisch. Mijn oogleden glijden automatisch omlaag en ik doezel in lichte 
slaap. Tot ik een andere, minder zwoele, mannenstem constateer. Mijn oogleden springen 
omhoog en ik zie de man rechtop in zijn bed zitten. “Ben jij nog niet moe?”, mompelt hij. 
“Alsof  jij mij de mogelijkheid tot slapen biedt!”, is niet hetgeen wat ik zeg maar denk. Als een 
pinguïn waggelt hij naar de badkamer, waardoor ik zijn bilnaad ook nog eens in beweging 
mag aanschouwen. Fraai! 
Mijn vader en ik doen veel leuke dingen samen. We zijn nu niet thuis in Maassluis, maar in 
Vilnius. “Waar de fuck ligt dat?”, vragen jullie je af. “In Litouwen!” Wat zal mijn moeder 
trouwens lekker slapen. Naast zijn bilnaad en gesnurk heb ik niets op hem aan te merken. 
Behalve dat hij ook wel eens heel irritant op zijn bril kan sabbelen. Verder is hij perfect hoor. 
We doen dus veel leuke dingen samen, zoals ik al zei. Zo gaan we regelmatig stedentrippen, 
bezoeken we musea en genieten we van eten en de lekkerste rode wijn. Mijn moeder krijgt 
daar hoofdpijn van. 

We delen dezelfde interesses, zoals de Tweede Wereldoorlog. (Ik ben dus niet alleen 
geïnteresseerd in frikandellen.) Zo hebben we een paar jaar geleden het indrukwekkende 
Auschwitz bezocht en ook tijdens deze stedentrip verdiepen we ons in de geschiedenis van het 
land en is de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderwerp van gesprek. Bizar trouwens dat 
dit land pas in 1991 onafhankelijk is verklaard! 
Naast dat we veel leuke dingen doen en dezelfde interesses delen is mijn vader ook mijn 
redder in nood. Zoals afgelopen week toen mijn Twingo een lekke band kreeg en ik me even 
geen raad wist. Binnen vijf  minuten stond hij voor mijn neus en kon ik na tien minuten weer 
verder rijden. Ze zeggen weleens dat je als vrouw onbewust op zoek bent naar een man die 
een beetje op je vader lijkt. Misschien is dat wel een klein beetje zo, behalve zijn gesnurk dan. 
Samen slapen lijkt me wel gezellig. Verder hoef  ik geen problemen te hebben met een blote 
bilnaad,  dat is natuurlijk totaal afhankelijk van de bilpartij. 
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Maassluise bedrijven op Facebook 
Ook ik krijg regelmatig een vriendschapsverzoek op Facebook. Niet alleen van 
vrienden, ook van mensen waarvan ik niet eens wist dat zij bestonden. Triest 
eigenlijk. Maar ook van bedrijven, wat misschien nóg triester is. Dan zucht ik 
even, als uiting van frustratie. Ook een handjevol Maassluise bedrijven zouden 
zich nu aangesproken moeten voelen.   

Ik heb het over bedrijven die voor hun bedrijf  geen bedrijfspagina aan hebben gemaakt, 
maar een persoonlijk profiel. Een profiel die jij en ik voor ons ‘privéleven’ gebruiken. Om 
bijvoorbeeld te vertellen hoe moe we wel niet zijn na een dag werken, niet om een product of  
dienst onder de aandacht te brengen. 

Als bedrijf  moet je dus een bedrijfspagina hebben. Eigenlijk heel logisch, maar ondanks dat 
zijn er (nog steeds) ontzettend veel bedrijven die een persoonlijk profiel bedrijfsmatig inzetten. 
Naast dat dit eigenlijk niet eens mag van Facebook (je kunt zelfs verwijderd worden), loop je 
ook nog eens veel voordelen mis. 
Ja, je kunt dus verwijderd worden. Al je ‘vrienden’, berichten, foto’s en informatie ben je in 
één klap kwijt. Foetsie. Simpelweg omdat dit tegen de regels van Facebook is. Zonde toch? 
Wat ook zonde is, is dat je de voordelen van een bedrijfspagina misloopt. Zo kun je op een 
bedrijfspagina meer informatie kwijt (zoals productinformatie en openingstijden), kun je zo 
veel mogelijk ‘fans’ genereren (een persoonlijk profiel heeft een limiet), krijg je inzicht in je 
statistieken en kun je gemakkelijk adverteren. 

“Hoe moet ik dat dan allemaal weten?”, vraag je jezelf  misschien af  wanneer je je 
aangesproken voelt. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar social media lukraak inzetten is niet 
zo verstandig. Doe het goed, doe het niet of  laat het doen. Ik probeer Maassluise bedrijven 
hier trouwens niet af  te kraken, maar eerder te helpen. En een beetje mezelf. Dan hoef  ik niet 
meer zo frustrerend te zuchten. 
P.S. Een persoonlijk profiel omzetten naar een bedrijfspagina is trouwens heel makkelijk. 
Google het even. 
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Kerstborrel Gemeente Maassluis 
Oude mannen in pak die niet twitteren. Zo zou ik het publiek omschrijven. Ik 
ben dan ook een jonge vrouw van net 25 die tevens liever een spijkerbroek met 
platte schoenen draagt dan een kokerrokje met killer heels eronder. Ik ben graag 
mezelf  en dat zet zich voort in mijn werk. Zoals jullie misschien al weten help ik 
bedrijven met het vertellen van hun verhaal, waarbij de onderscheidenheid de 
kern van het verhaal draagt. Begrijp me trouwens niet verkeerd, in pak kun je 
best jezelf  zijn. Alleen zou ik het leuker vinden wanneer iedereen gewoon lekker 
in zijn casual outfit rond zou lopen. Maar goed, dat moet iedereen lekker zelf  
weten natuurlijk. 

In hoeverre we nou verschillen van elkaar, we hebben allemaal één ding gemeen. We zijn 
namelijk allemaal ondernemers uit Maassluis. Met uitzondering van de aanhang natuurlijk. 
Mochten de mannen hun vrouwen niet hebben meegenomen voor de gezelligheid, dan was 
het wel omdat zij dan in ieder geval iemand hadden om mee te praten. Alleen staan op zo’n 
avond is ook een beetje gênant. Vooral voor jezelf. Voor de meeste bezoekers waren er volgens 
mij genoeg bekenden, dat moet natuurlijk haast wel als je de 50 hebt gepasseerd en al een 
aantal jaar meedraait. $  
Nadat onze wethouder Huub Eitjes zijn zegje had gedaan werd het buffet geopend. Eindelijk, 
ik was al een uur aan het wachten op dat startschot. Ondertussen heb ik mij dan ook continue 
afgevraagd wat ze ons voor zouden schotelen. Stamppot! Hoe kon het ook anders? Het oud-
Hollandse gerecht past perfect bij de kerstsferen en achteraf  tevens ook bij het publiek. 
Natuurlijk haalt een rookworst het qua smaak helaas niet bij een frikandel, qua vorm komt 
het dan meer in de richting. 

Je kon ook schaatsen! Iets wat ook goed bij de kerstsferen past, iets minder bij het publiek. Ik 
denk dat de strakke pakken de flexibele bewegingen niet hadden getrokken, maar ik betwijfel 
ook of  de stroeve heupen het wel als een plezier hadden ervaren. Een enkeling gaf  het goede 
voorbeeld, maar helaas konden we van het welbekende spreekwoord ‘Als er één schaap over 
de dam is’ niet spreken en bleef  het vrij rustig op de schaatsbaan. Toch superleuk dat de 
mogelijkheid er was! 
Nog iets wat mij is opgevallen is dat er niet werd getwitterd. Bijna niet dan. Dat vind ik 
jammer! Het is zo leuk om bij dit soort evenementen via Twitter te kijken wie er komen, wat 
zij er op het moment zelf  van vinden en wat zij er achteraf  over te zeggen hebben. Maar 
goed, daar ga ik me niet druk om maken. De generatie oude mannen zijn vast moeilijk in 
beweging te krijgen. Ook op Twitter. 

Alle gekheid op een stokje, het was zeer geslaagd en er waren ook vrouwen, jonge mensen en 
twitteraars. 
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Betekenis van Kerst 
Kerst betekent voor de meeste mensen niet meer dan twee dagen heel raar doen. 
Niet alleen twee dagen, de voorbereiding begint namelijk al ver van te voren. De 
eerste vraag luidt natuurlijk: “Wat gaan we doen met Kerst?” Gelijk al een 
lastige, want hoe gaan we het allemaal in twee dagen proppen en hoe gaan we het 
zo plannen dat alles past én ook nog eens iedereen tevreden is? 

Tussen het discussiëren door halen we alvast een lelijke groene boom in huis, anders horen we 
er natuurlijk niet bij. Zo snel mogelijk na Sinterklaas, het liefst zijn we de eerste. Om hem wat 
mooier te maken geven hem een flinke opknapbeurt. Niet alleen met ballen en slingers, laten 
we er dit jaar ook snoep in hangen. En natuurlijk lampjes, dat maakt het zo gezellig knus in 
huis. 

Naast aandacht voor de boom, reserveren we natuurlijk ook de benodigde aandacht voor 
onszelf. Met Kerst moeten we er namelijk ‘piekfijn’ uitzien, het liefst ook veel beter dan de 
rest. Daarom gaan we ook ver van te voren op zoek naar de mooiste jurk, bijpassende 
schoenen en accessoires zoals sieraden en een clutch. Laten we ook maar even naar de 
schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, kapper en zonnestudio gaan. 
Het maakt ook even allemaal niet uit wat het kost, op 27 december zeuren we wel weer dat 
we te weinig verdienen. Of  laten we dat op 1 januari doen. Maar dan hebben we het nog niet 
gehad over de boodschappen. Misschien wel het leukste onderdeel van Kerst. “Wat gaan we 
eten?”, een hele belangrijke vraag. Om het plezier te rekken, gaan we hier weken over 
nadenken. Boodschappen halen doen we wel op het laatste moment. Kunnen we lekker 
zeuren over de drukte en uitverkochte producten. 

Ik was bijna de kerstkaarten vergeten. Ook heel leuk natuurlijk! Zo persoonlijk, vind je niet? 
We kopen een berg kerstkaarten. De een schrijft: “Fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!” en de ander plakt hem dicht en schrijft, a.d.v. een uitgedraaide adressenlijst, de 
adressen op de enveloppen. Wel zo efficiënt, zijn we lekker snel klaar. 
Ik vind het ergens wel grappig om te zien dat heel veel mensen een hele andere betekenis aan 
Kerst geven. Volgens mij weten velen ook niet dat we (oorspronkelijk) de geboorte van Jezus 
Christus vieren en dat kerstboomballen ons herinneren aan de vruchten waarvan Adam en 
Eva aten. Zelf  ben ik niet gelovig, maar welke betekenis je er ook aan geeft, ik vind dat we een 
beetje overdreven raar doen met zijn allen. Ik ben blij als het 1 januari is, kunnen we weer 
lekker normaal doen. 
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Van sluis tot sluis 
Eerste Stad aan de Waterweg. Hoe mooi deze eretitel ook klinkt, hij is onjuist. Zegt men. In 
juni 2013 heeft Leo Boer, jurist ruimtelijke ordening, afkomstig uit Rozenburg, 
Rijkswaterstaat overtuigd dat de naam van de vaarroute tussen Vlaardingen en de 
Maeslantkering “Het Scheur” is. 

De Nieuwe Waterweg loopt alleen tussen de Maeslantkering en Hoek van Holland. Rijkswaterstaat gaat 
de naamscorrectie doorvoeren op alle officiële documenten, meldt een landelijke krant. Zo dan kennen wij 
onze plaats ook weer. Denk je dan. 

’t Sluise Diep  
Dergelijke berichtgeving prikkelt mijn nieuwsgierigheid en ik vraag mij prompt af  of  dat door de eeuwen 
altijd zo is geweest. Het antwoord is niet zo makkelijk te achterhalen maar op wikipedia staat toch wel iets 
beschreven. Dit korte artikel geeft exact aan waar Het Scheur ligt, maar geeft ook nog de twee namen Pan 
of  Krim. Bekijken we de kaart uit 1769 die er bij wordt gegeven nader dan wordt het nog weer anders: ‘t 
Sluise Diep of  Het Scheur. Je zou er bijna van in een identiteitscrisis raken. Diezelfde kaart laat zien dat 
Hoek van Holland vroeger een veel groter gebied was dat grotendeels ten zuiden van de huidige mond 
van de Nieuwe Waterweg lag. Kortom, het is leuk dat de heer Boer deze correctie er door heeft gekregen, 
maar het is de vraag hoe lang dit zo blijft. Het zal de bewoners niet veel uitmaken, want namen bepalen 
niet je echte identiteit. Die identiteit komt van wie of  wat je bent voor de buitenwereld. Ook dan weer zie 
je de betrekkelijkheid der dingen: vraag aan de gemiddelde Nederlander waar Maassluis ligt en men duidt 
in de richting van Maasstricht of  op zijn best dat het in het Westland ligt. 
  
Dorp of  stad 
Onze stad begon ooit als een nederzetting in 1340 gelegen bij een sluis in de zeewering en viel toen 
bestuurlijk onder Maasland, groeide in de loop der eeuwen uit tot een vissersdorp en op 16 mei 1614 werd 
Maeslandsluys zelfstandigheid verleend door de Staten van Holland en ging daarna verder als Maassluis. 
Daarmee is meteen duidelijk dat we volgend jaar het 400 jarig bestaan kunnen vieren. Volgens 
overlevering verleende koning Lodewijk Napoleon Maassluis in 1811 stadsrechten, maar hiervoor is nooit 
een bewijs gevonden. Het eigen verzoek van Maassluis om zich stad te mogen noemen dateert van 
december 1813. Het Koninklijk Besluit van verlening is gedagtekend 18 februari 1814. We zouden dus 
volgend jaar ook nog apart een 200 jarig bestaan als stad kunnen vieren. Hoewel dat een beetje te veel van 
het goede is. 

Ondernemers  
De jaren van vissersschepen en Smit Tak sleepdiensten liggen achter ons. Diverse andere grote bedrijven 
zoals Elementum zijn gestopt of  vertrokken. Het imago van slaapstad voor Haagse ambtenaren is 
achterhaald:  er is genoeg bedrijvigheid in en vanuit onze stad. Het is alleen niet goed zichtbaar. Er zijn 
diverse bedrijven – sommige zelfs internationaal opererend – op ons grondgebied en daarnaast zijn er 
honderden zelfstandige ondernemers. Veelal zijn dit eenmansbedrijven die hun omzet soms lokaal maar 
vaak regionaal of  landelijk behalen. Het zijn harde werkers met goede, creatieve en constructieve ideeën. 
Zij weten elkaar nu soms moeilijk te vinden. Gelukkig zien we dat men elkaar steeds vaker zoekt en samen 
sterker komt te staan. Er worden regelmatig Open Coffee meetings gehouden en daar worden leuke 
contacten gelegd, ideeën doorgesluisd. 
 
Doorsluizen  
Het zou mooi zijn als er een gelegenheid komt waarbij alle ondernemers met elkaar in een open discussie 
de economische daadkracht, koers en richting van onze mooie stad bepalen en voor zichzelf  een beeld 
krijgen welke rol zij daarin kunnen vervullen. Een gezonde stad heeft recht op zijn zelfstandigheid en eigen 
economische bedrijvigheid draagt daaraan bij. Ik moet er niet aandenken dat wij straks onderdeel worden 
van de gemeente Vlaardingen of  nog erger Rijnmond. Wat de toekomst ook brengt, onze naam en onze 
sluis zullen wel gehandhaafd blijven. 
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Mind the gap 
Wie zich wel eens met de metro van London heeft verplaatst, herkent deze kreet 
onmiddellijk. De enigszins metalen stem waarschuwt passagiers voor de kloof  
tussen treinstel en perron. De betekenis van het Engelse woord “gap” is kloof  of  
afstand. Denk om de afstand. Soms bekruipt mij het gevoel dat deze kreet ook op 
het stadhuis zou moeten weerklinken, iedere keer als een van onze bestuurders 
het stadhuis betreedt of  verlaat.  Er is namelijk ook daar sprake van afstand 
maar dan in overdrachtelijke zin. 

Op de schop  
De afstand tussen gemeentebestuur en burgerij vice versa is een niet te slechten kloof. Die 
afstand zal nooit verdwijnen, maar het is verstandig om er rekening mee te houden. Let maar 
eens op als er nieuwe plannen worden uitgedragen hoe zorgvuldig de communicatie wordt 
gedaan. Na goede voorbereiding worden er communiqués of  mooie folders uitgestuurd 
naar de burgerij. 

Een fraai voorbeeld is de wijze waarop werd bekendgemaakt dat de wijk Sluispolder-West op 
de schop gaat. Dat werd  reeds vroegtijdig aangekondigd in De Schakel. Het artikel d.d. 25 
oktober 2012 eindigt met  Wethouder Keijzer vult aan: “Eerst spreekt de gemeenteraad erover tijdens een 
thema-avond op 30 oktober en daarna volgen raadscommissie en raad.” 
 
Zorgvuldigheid 
Dat artikel en die aanpak klinken als goede informatievoorziening en zeer zorgvuldige 
besluitvorming, niet over een nacht ijs, etc. We zaten reeds diep in wat “de economische 
crisis” wordt genoemd, maar dat weerhield de gemeente kennelijk niet van planvorming. 
Regeren is vooruit zien. Op 24 oktober 2012 is de zeer concrete uitwerking van dit plan via 
huis-aan-huis verspreiding bekend gemaakt, waaruit duidelijk werd dat de komende zeven 
jaar een grote transformatie plaatsvindt. Of  liever … zou gaan plaatsvinden, want een paar 
weken na de verspreiding van deze dure brochures meldde nieuwe berichtgeving dat het plan 
in de ijskast gaat. De gemeente meldde dat volledigheidshalve ook op haar website in dit 
bericht. 

Van Gaal & Van den Vondel  
Ik ben geneigd een “Van Gaaltje” te doen:  “Ben ik nou zo slim of  zijn zij nou zo dom?” Wie 
bedenkt het om op deze manier de burgerij zorgvuldig en volledig te informeren om dan 
vrijwel direct daarna de keutel weer in te trekken. Dat laatste is geen “Van Gaaltje” overigens. 
Enige vorm van begrip hiervoor zal onder de burgerij nooit worden gevonden. Onderweg 
heeft toch echt iemand zitten slapen. Zo zijn er nog genoeg andere voorbeelden te noemen 
waarin met de beste bedoelingen er sprake is van krommunicatie (bron: Koot & Bie). Joost 
van den Vondel schreef  ooit de “Gijsbrecht van Aemstel” met in het vierde bedrijf  een aantal 
beroemde frasen over “trouw tussen man en vrouw“. 

Onze stad moet het doen met “Waar werd een groter kloof, dan tussen bestuur en burgerij, 
ter wereld ooit gevonden?” Laten we vaststellen dat die kloof  nooit geheel gedicht zal worden, 
maar je hoeft hem natuurlijk ook weer niet zelf  groter te maken door dit soort onhandige 
zetten. Mijn oprecht advies aan ons gemeentebestuur is dan ook: Mind the gap. De 
eerstvolgende keer dat u het stadhuis betreedt, speelt deze kreet door uw hoofd. 
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Verspreid het woord 
‘Goeiedag Lezer, leuk dat je de moeite neemt om dit stuk te lezen. Ik stel dat zeer op prijs. 
Dankjewel.’ 

Geef  iemand een compliment in de vorm van ‘Goed gedaan jochie!’,  ‘Prima 
prestatie meid!’, ‘Wat zit je haar leuk!’ etc. De persoon aan wie het je het 
compliment richt zal blij en verrast reageren. Blij dat hij gezien wordt, verrast 
dat men dat uitdraagt. Niet iedereen zal dat in dezelfde mate in zijn 
gelaatsuitdrukking laten blijken, maar er is niemand die door een compliment 
een nors gezicht trekt. 

Ga het maar eens na bij jezelf. Je wordt op zo een moment blij, trots, voelt je lichter. Wat een 
mooi mechanisme. Het kost weinig moeite, er is een leuke interactie tussen twee personen. 
Het geeft je een oppepper en dat gevoel wordt nog eens versterkt als een volgend persoon ook 
een compliment geeft. Je dag kan niet meer stuk. Die  glimlach op jouw gezicht brengt overal 
licht. 
Mij is opgevallen is dat een andere kleine inspanning met vergelijkbaar positief  effect 
grotendeel uit ons dagelijks leven is verdwenen. Heel jammer. In de laatste decennia hebben 
velen nooit geleerd of  afgeleerd om de ander gedag te zeggen. Ik heb het over een simpele 
groet als hoi, dag, goedemorgen of  eender welke fatsoenlijke groet dan ook, naar iemand die 
je tegemoet komt. Ook dat roept bij beiden een goed gevoel op. Je wordt gezien en men laat 
het weten. 

iPod zombies  
Voor een deel komt die teloorgang voort uit de eeuwige haast die men heeft waardoor er geen 
aandacht meer is voor de directe omgeving. Snel de auto in of  liever gezegd de file in. Lang 
leve de flexibele werktijden waardoor het verkeer helemaal zo onvoorspelbaar is als het weer; 
men spoedt zich naar de rijen der werkwilligen. In het openbaar vervoer is het helemaal prijs. 
De draagbare muziekspeler heeft er voor gezorgd dat men van huis af  al in zijn eigen wereld 
zit. iPod Zombies. Ook de smartphone – effe mail checkuh onderweg – is daar debet aan. Ik 
kijk daardoor continu tegen gebogen hoofden aan. Ik ben niet van de luizeninspectie of  de 
fontanel controledienst, dus bespaar mij dit uitzicht. 

Ben ik dan een ouderwets iemand. Nee. Ook ik gebruik die media, ook ik neem deel aan dat 
verkeer. Het gaat zelfs nog veel verder. Ik merk het tot op ons eigen kantoor. Als ik een 
willekeurige collega van onder de dertig – die ik overigens niet ken – een goedemorgen wens 
als ik deze tegenkom in het trappenhuis, word ik bij wijze van spreken aangekeken met een 
blik van “Dirty old man”. 
 
Begin in Maassluis  
Nu heb ik jouw hulp nodig. Ik heb het plan op gevat om een “Goeiedag!” campagne te 
starten die zich als een olievlek door Nederland moet verspreiden. Ik wacht niet tot morgen 
want ik ben reeds begonnen zoals je bovenaan deze column heeft kunnen waarnemen. 

Verbeter de wereld begin in Maassluis. Verspreid het woord: Goeiedag! 
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Denk aan uw longen 
Woon jij in die stinkstad? Verbijsterd luister ik naar mijn gesprekspartner. Ik 
weet dat hij in een ander deel van het land woont, maar hij heeft echt geen benul 
van onze woonomgeving. Zo veel is wel duidelijk. Ik zal de eerste zijn die 
toegeeft, dat er dagen in het jaar zijn waarop er sprake is van stankoverlast. 
Natuurlijk – ik weet het – als ik na een vakantie in het noordoosten van ons land 
terugkeer is de lucht niet zo zuiver als daar. Dat merk ik zodra ik de auto uitstap. 
Toch ben ik van mening dat er, zeker in vergelijking met de tachtigerjaren, 
sprake is van een goede situatie. Ik zie veel groen, maar hoe maak ik hem dat 
nou duidelijk? Het kost mij een flinke speurtocht voor ik hem de feiten kan 
tonen. 

De chemisch industrie is latent een gevaar voor de gezondheid. We weten dat uit de discussie 
rond DCMR en Odfjell. Toch lijkt onze stad tot die tijd voorzien van goede longen en is er 
een ruime groenvoorziening. Laten we het nu niet hebben over de mate van 
onkruidbestrijding en groenonderhoud. Wat ligt er eigenlijk aan groen binnen de 
gemeentegrenzen? 

Gemeentelijke informatie 
Op de gemeentesite stelt men dat “de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg en het 
onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. U kunt hierbij denken aan plantsoenen, 
openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen en parken, maar ook aan vijvers en 
waterpartijen. De gemeente onderhoudt deze groenvoorzieningen via een planning.” 

Typisch ambtelijke taal. Ik stel: de gemeente onderhoudt via zijn medewerkers van de 
groenvoorziening; deze werken volgens een planning. Dit even terzijde. Uit die mededeling 
wordt een eenvoudig burger in ieder geval niet veel wijzer. Dan kijken we verder naar de 
ruimtelijke plannen. 

Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de 
ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijke beleid voor de stad vooral vast in 
structuurvisies, beleidsvisies en bestemmingsplannen. 
De structuurvisie ligt vast in een fraai document van 55 pagina’s. In hoofdstuk 3.6 geeft men 
de visie op de Groenstructuur die in samenwerking met alle gemeenten rond het Midden 
Delfland is geformuleerd. Die visie geeft hoop voor de toekomst, hoewel de bewoording 
“streven naar” voor mij aangeeft dat het geen wet van Meden en Perzen is. 

Concreet maken  
Al met al blijft het te vaag. Het komt er op neer dat ik mijn eigen beeld moet vormen. Ik 
oordeel daarbij mede vanuit mijn jarenlange ervaringen als hondenwandelaar en het beeld 
dat ik kan vormen op grond van de kaart van Maassluis op Google maps©, waarop gearceerd 
staat wat ons grondgebied is. 

Eigen grondgebied 
Geheel in het westen grenzend aan Maasdijk ligt een strook met sportvoorzieningen en een 
drietal buurtparkjes langs de Albert Schweitzerdreef. Het is het gebied waar ik woon. Ik kan 
met een gerust hart stellen dat ik dik tevreden ben, maar hoe zit dat met de rest van 
Maassluis. Dat beeld wordt best zorgwekkend … 



Over de spoorlijn ligt het Sterrenbos waarlangs Het Scheur stroomt. Er is reeds veel groen 
daar ingeleverd en het eind is nog niet in zicht. Ten noordoosten gaat het weidegebied van 
Lely volledig worden bebouwd. In Zuid Oost wordt het industriepark De Dijk ontwikkeld. 
Dan blijft er aan eigen groen: Lepelaarplantsoen, Volksbos, Het Wipperspark, Oleanderpark, 
Vondelpark, Sparrendal, De plas in Oost, Wat maar half  telt zijn de sportvelden in de 
Sluispolder-Oost, aan de Rozenlaan en de Einsteindreef. We moeten het dus hebben van het 
openbaar groen en het groen in de privétuintjes. 
Gelukkig vinden we binnen een redelijke actieradius het meest nabije deel van Midden-
Delfland  met Foppenplas, Bommeer, Broekpolder. Daarnasst nog enkele andere groene 
gebieden: de Oranjeplassen, de hele oeverstrook van de Nieuwe Waterweg, Oeverbos, de 
Vlaardingse Surfplas en de plas bij Het Kraaienest (De Lier) met een mooi strand. 

Vogelvlucht  
Wie verder kijkt vanaf  een hogere positie  ziet dat we gezegend zijn met een groen gebied 
Midden-Delfand, wat omklemd ligt door N468, N470, N471, N209 A13,  A20 en de Nieuwe 
Waterweg. Ruwweg zijn dat de bebouwde kommen van Maasdijk, De Lier, Delft,  Berkel en 
Rodenrijs, Schiebroek, Overschie, Schiedam Noord en Vlaardingen. 

Midden-Delfland: groen zo ver het oog reikt. Helaas worden ook deze longen weer aangetast 
door de verlenging van de A4 en het tracé van de Blankenburgtunnel. Rook, uitlaatgas en de 
uitstoot door de industrie  zijn slecht voor de gezondheid. Ik pleit dan ook in het belang voor 
komende generaties: 

Maassluis denk aan uw longen. 

Hoe gek kan het lopen 

Ik schreef  deze column op 17 juli en pal daarop bleek uit berichtgeving op die dag dat er 
financiële perikelen zijn rondom het recreatieschap Midden-Delfland. Dit is best een 
merkwaardig verschijnsel, want de afgelopen weken schreef  ik vanuit mijn eigen fantasie 
elders over 4 onderwerpen die vervolgens ook binnen een paar uur in het nieuws kwamen. 
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Bejaarde bevuild 
“De jongelui zijn weer op visite geweest,” klaagt de bejaarde, “Kijk eens wat een 
troep ze hebben achtergelaten. Het hele huis ligt bezaaid met rommel”. Haar 
woonkamer is in principe een mooie, schone ruimte. Haar hulp zorgt regelmatig 
voor een schoonmaakbeurt, maar als haar kleinkinderen langs zijn geweest, is 
daarvan maar weinig meer te merken. 

Links en rechts zijn restanten van kleverige kauwgom achtergelaten, er zwerven overal 
limonadeblikjes. Diverse verpakkingsmaterialen van chips en snoep liggen hier.  Daar 
zwerven bierflesjes. Op de grond liggen bekers, bakjes en zakjes van McDonalds. In een hoek 
zijn doorgebladerde folders en kranten achteloos op de grond gesmeten. Er zijn peuken 
uitgedrukt in de plantjes. Er is van alles te voorschijn gehaald en dat staat nu achteloos 
achtergelaten, zo maar ergens. De hond heeft zijn behoefte gedaan in een hoek van de 
woonkamer. 
Zucht. De bejaarde wordt er moedeloos van. Ze is zelf  niet in staat om het allemaal op te 
ruimen. Ze is er te oud en te wijs voor, maar soms zou zij wel eens willen dat ze met grof  
geweld kon ingrijpen. Weg met al dat vuil! Daarom vraagt ze om hulp en er komt direct 
iemand  aangesneld. Ze zegt: “Ik kan het niet alleen. Hoe moet ik alles weer toonbaar 
maken?” De zorgzame hulp maakt alles weer schoon en ruimt al foeterend op ‘die lui van 
tegenwoordig’ alles weer op. Na een uurtje zegt ze: “Zo, het ziet er weer piekfijn uit. 
Mevrouw A. wat zou het fijn zijn als die jongelui zich bewust waren van de troep die ze 
maken. Kunt u niet eens met ze praten, opdat ze inzien wat ze aanrichten?” De bejaarde 
antwoordt: ”Ach kind, ze staan er niet voor open. Ik heb  al zo vaak geprobeerd om hen dat 
te laten inzien. Ze zien de gevolgen niet. Ze laten het achter en kijken niet om. Ze houden 
geen rekening met deze bejaarde. Ik zeg het zo vaak tegen hun ouders. Die vinden dat ik mij 
geen zorgen moet maken, het was toch gezellig? De ouders zijn veel te druk met zaken voor 
zichzelf. Die willen niet als lastig worden gezien door hun kinderen. Ze laten het gewoon 
gebeuren”. 

Bovenstaande is een vreselijk verhaal. Te erg voor woorden. U denkt onmiddellijk dat zou ik 
mijn moeder nooit aandoen. 

Nooit?  
Lees het stuk nog eens inclusief  de kopregel, maar dan aarde in plaats van bejaarde, 
gemeentelijke reinigingsdienst in plaats van hulp en openbare ruimte in plaats van woonkamer. Bent u 
een van de jongelui of  nog erger een ouder die geen zin heeft om het goede voorbeeld te 
geven? 

Maassluis, verbeter de wereld begin bij uzelf. 
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Meesters & Monsters 
Op een zonnige zomeravond bij een heerlijk glas wijn, werd ik in onze tuin 
geconfronteerd met de volgende vraag. Waar vind ik in onze kleine stad 
meesterwerken der kunst of  architectuur op straat? Tja, waar staan kunstwerken, 
monumenten, standbeelden en architectonisch bezien interessante gebouwen in de 
publieke ruimte? 

Wat kan ik mij zonder speurtocht direct voor de geest halen? 
Kunst moet de menselijke zintuigen prikkelen en het is altijd subjectief. De een vindt het mooi, 
de ander spuuglelijk. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik maar twee kunstwerken, een 
standbeeld, één waterwerk en één gebouw direct voor de geest kan halen. Natuurlijk heb ik uit 
nieuwsgierigheid later ook nog informatie opgezocht, maar laat ik delen wat mij op het netvlies 
kwam. Mocht u tijdens het lezen geen beeld hebben van wat ik bedoel: de dikgedrukte woorden 
verwijzen naar afbeeldingen. 
Folklore 
De Monstersche Sluis uit 1889 is een waterwerk dat niet meer in functie is en het onderhoud 
vormt m.i. een financiële sta-in-de-weg. In feite is hij overbodig maar het ding heeft een eigen 
Stichting die het beheert. Het is deze dagen in het nieuws door een conditietest, vanwege de 
vraag of  hij het open kan bij folkloristisch gelegenheden. Goed, je kunt er een verband in zien 
met de oorsprong van onze stad “Maeslantssluis”, maar ik vind  het een monsterlijke luis in onze 
kleinstedelijke pels. 

Mister Controverse 
Abraham Kuiper, de theoloog die het tot Minister-President schopte, heeft tijdens zijn leven en 
ver na zijn dood aanleiding gegeven tot controverses, ook hier ter plaatse. Zijn standbeeld uit 
2008 dat aan de Goudsteen staat, kijkt ons met een monsterende blik aan: “Wie ben jij, kan ik jou 
wel vertrouwen?”  Ik kan hem geruststellen: ik ben 100% betrouwbaar. 

Vreemden  
Op de rotonde bij de Moskee – toch altijd nog een Godshuis uit den vreemden – ligt sinds 2007 
een monsterlijk groot, antiek stokanker. De verantwoordelijken komen er mee weg door te 
spreken van “Het anker symboliseert de verankering tussen het oude en nieuwe Maassluis”. Wellicht zijn er 
nog lieden die door het anker worden herinnerd aan de tijd dat zij als zeevarende 
aanmonsterden voor een reis naar “den vreemden”. 

Megaslak  
Wie op de A20 rijdt, ziet aan de Westlandse weg een vuilwit silhouet van een 
monsterlijke megaslak. Kijk de volgende keer zelf  maar eens goed. Vergissen is menselijk: dit uit 
zeildoek opgetrokken bouwsel wordt door lokale megalomanen “Sydney aan de Maas” genoemd, 
anderen noemen het ”mega partytent”, maar het is een modern kerkgebouw. 

Verbeelding 
Op de rotonde Rozenlaan-Wagenstraat staat sinds begin 2006 een object Calypso dat heel 
poëtisch  “de verbeelding van de verbinding vanuit het verleden met een blik naar de toekomst” wordt genoemd. 
Dit  onding draagt bij ons thuis de naam “Het Monster van Hoogenraad”. Doe er u voordeel 
mee. 

Vierhonderd 
Volgens een lijst op Wikipedia zijn er binnen onze stadsgrenzen veertig rijksmonumenten. Dat is 
best aardig, maar het gehalte aan hedendaagse meesterwerken valt mij zeer tegen voor een stad 
die bijna 400 jaar oud is. Maassluis roept de laatste jaren eerder associaties op met monsters dan 
met meesters. 
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Last Tango in Maassluis 
Wat een geweldig vooruitzicht! Als een inwoner van onze stad de leeftijd van 
honderd jaar bereikt, wordt deze verblijd met het bezoek van een van onze 
bestuurders. Wat een eer en wat een bijdrage aan de feestvreugde. Wat een 
hektiek op de ouwe dag. Het is te hopen dat de jubilaris het overleeft. 

Paasbest  
Op de feestdag is iedereen gekleed op zijn Paasbest, voor zover dat nog bestaat. Die 
uitdrukking roept bij mij beelden op van kruisgang en wederopstanding. Hoe toepasselijk, 
want dat is wat de jubilaris lijdzaam moet ondergaan. De jubilaris is voor deze dag opgepept 
om zich vooral feestelijk te tonen, te schitteren en de plotse belangstelling in gepaste 
uitdossing tegemoet te treden. Naast al het volk dat ineens over de vloer komt, zijn er de 
bloemen van gemeentewege die als huldeblijk prijken naast het slachtoffer. De obligate foto 
met het hele “elftal” nazaten, met in het midden de geforceerd glimlachende jubilaris, 
geflankeerd door een van de vroede vaderen, zal weldra een binnenpagina van ons 
plaatselijke suffertje sieren. Dodelijk vermoeiend is de dag en de jubilaris heeft alleen maar 
kunnen knikken, niet begrijpend – Wat zegt u, Wat? – kunnen glimlachen. Het is goed 
bedoeld en het lijkt aan de buitenkant allemaal heel mooi, maar wat gebeurde er nu 
werkelijk? 

Als wij dit van een afstand beschouwen, zien we het volgende. De jubilaris heeft een 
arbeidzaam leven achter de rug, meerdere kinderen opgevoed en is in de laatste vijfentwintig 
jaar van diens leven op glijdende schaal breekbaar geworden. De jubilaris is slecht ter been, 
moet worden gesteund en de omgeving houdt er rekening mee dat het elke dag gedaan kan 
zijn. Ineens is daar een mijlpaal en men gaat over tot een feest. Geforceerd wordt de – soms 
zieltogende – jubilaris opgekalefaterd. Deze moet zich gelaten door die speciale dag heen 
laten sleuren door feestgangers. Na afloop is de jubilaris amechtig en voelt zich uitgewoond. 
Het is te hopen dat er geen ziekte toeslaat in de dagen erna, want dan is het vrijwel zeker 
gedaan met de koopman. Waarom doen we dat iemand eigenlijk aan, vraag ik mij dan af  in 
alle gemoede. Wil men soms het einde forceren … 
Barbatruuk 

Volgend jaar bestaat onze stad vierhonderd jaar. Ook een bejaarde jubilaris in feite. Sinds 
2008 kent Europa een grote neergang in economische zin. Ook Maassluis is in die vaart der 
volkeren meegesleurd. Stilstand in de bouw, stagnatie in de verkoop van huizen, stilleggen van 
gemeentelijke renovatie plannen, werkeloosheid, leegloop in alle winkelcentra, faillissementen, 
banken die niet bereid zijn leningen te verstrekken, vastgoedeigenaren die renovatieplannen 
vertragen of  versoberen, ondernemers en bedrijven trekken weg. Deze bijna 
vierhonderdjarige balanceert al jaren op het randje qua financiën en economie. Onze stad is 
erg afhankelijk van zijn omgeving. Met kunst- en vliegwerk wordt er nieuwe bedrijvigheid tot 
stand gebracht. Dat is niet een appeltje-eitje en “Huub, huub, huub, Barbatruuk” is niet de 
weg uit de problemen. Het is de vraag of  er een masterplan is of  dat die bedrijvigheid toeval 
is. 

Tada  
Ervaar400jaar.nl, de site die het feestgevoel voor Maassluis moet uitdragen, ziet er 
angstaanjagend leeg uit. Het bijbehorende twitteraccount is stil sinds 16 mei. De 
ondernemersvereniging tot begin dit jaar OFM geheten, is verder gegaan onder de naam 
MOVe. Sinds maart 2013 is er geen enkele activiteit waargenomen, MOVe does not move. 



Tango  
De stad maakt zich dus op voor een mijlpaal: de binnenstad is op de schop, maar dat is slechts 
uiterlijk vertoon. Er is veel leegstand waardoor er weinig middenstand meer over is. Er is een 
binnenstadmanager aangesteld die wanhopig probeert panden te slijten. Er is een 
stadspromotor aangesteld, die … tja wat valt er eigenlijk nog te promoten? Op de Markt, 
vanouds het centrum van Maassluis, vindt men onderhand alleen nog maar horeca. Dat is erg 
symbolisch: met eten en drinken proberen de neergang te vergeten. Ik ga het in mijn eentje 
ook niet redden om daar iets aan te doen. In feite dansen we op de vulkaan. Als we niet 
samen in verbinding met elkaar de schouders eronder zetten, vrees ik dat we de “Last Tango 
in Maassluis” dansen. 

Jelle Ravestein  



Stad van Naam en Faam 
Hoe staat Maassluis bekend? Natuurlijk is bekendheid heel betrekkelijk. Toch 
boeit mij de vraag waarmee of  met wie wij aan de weg timmeren buiten de 
stadsgrenzen. Denk maar eens met mij mee en je zult zien dat we een aardig 
trackrecord hebben. Ik pretendeer niet dat de onderstaande lijst compleet is, 
maar het is toch een overzicht waarvan de gemiddelde inwoner zich niet bewust 
is. 

Sportteams  
De sporten die onze stad op de regionale en landelijke kaart zetten zijn Excelsior Maassluis 
(1918), VDL (1918), CKC (1930), RCMD De Coureur (1949), TOG (1950),  Mahorokan 
(1957), Unitas (1963), MVC (1965), Green Eagles (1967), MSV (1971), Evergreen (1971), 
 Gophers (1983),  Hakuna-Matata (1995), Evergreen-on-wheels (1998). Ik vermeld bewust 
niet welke sporten het zijn. Wie geïnteresseerd is weet het al of  zoekt dat op.  

Schepen, stad, kerk en muziek  
De stad (1614) en sleepboot “Furie” (1916) kwamen via beelden tot heel Nederland. De 
Groote Kerk (1639) en zijn orgel (1732) zijn via diverse muziekopnamen vereeuwigd. 

Schip en stad 
Sleepboot Furie speelt een grote rol in de tv-serie Hollands Glorie (1976) en staat jaarlijks 
garant voor grote toeloop tijdens de Furieade in het eerste weekend van oktober. Onze  stad 
zelf  is het decor voor de film Spetters (1980) en deels ook voor de film Kruimeltje (1999). 
Kerk en Muziek 
Feike Asma (1912) was van 1965 tot zijn overlijden in 1984 organist van het Garrels-orgel in 
de Groote of  Nieuwe Kerk te Maassluis. Groote Kerk. Er zijn veel plaatopnamen gemaakt in 
die periode. In het lied “Mijn stil gebed” (1970), een grote hit van DC Lewis, speelt het orgel 
een prominente rol. Ik mag die opname nog steeds graag horen. 
  
Verkeer 
Door de files op de A20 en incidenten met de veerpont en de Hoekse lijn wordt de stad helaas 
ook landelijk genoemd. 

Bekende Nederlanders 
Wat tegenwoordig de categorie “BN-er” heet, omvat wat mij betreft iedereen die hier ooit is 
geboren of  inwoner is geweest. 

Abraham Kuyper (1837), theoloog, politicus en journalist, Jan Schouten (1883 ), politicus en 
verzetsstrijder, Johannes Haasnoot (1897), olympisch roeier, Gerrit Abram Wagner (1916 ) 
verzetsheld en later president van de Koninklijke Shell, Henk Fortuin (1916), kunstschilder, 
Win de Graaff  (1931) Allround schaatskampioen van Nederland in 1956, Bas van Toor 
(1935), de clown uit het bekende duo Bassie & Adriaan, Aad van Toor (1942), de acrobaat uit 
het bekende duo Bassie & Adriaan, Maarten ‘t Hart (1944), bioloog en schrijver, Niko 
Koffeman (1958), politicus, communicatieadviseur en dierenrechtenactivist, Nico van der 
Knaap (1964), komiek (lid Comedytrain) en tekstschrijver (o.a. Dit was het nieuws), Irma 
Hartog (1966), actrice (o.a. GTST, Spijkerhoek, Intensive Care en Spangen), Koen Pijpers 
(1969), hockey international en –coach, Marco Verhoef  (1971), meteoroloog en weerman van 
het NOS-journaal, Oscar Moens (1973) voetbalinternational, Khalid Boulahrouz (1981) 
voetbalinternational, Tonny Trindade de Vilhena (1995), voetballer bij Feyenoord, Roel 
Pieper (1956, basketballer bij Green Eagles en later succesvol internationaal zakenman, Bram 



Leeuwenhoek (1925) Nederlands kampioen verspringen in ’48 en ,51, tevens 5 x chef  de 
mission van de olympische ploeg in de jaren ’70, Rob Henneveld (1993) judo kampioen en 
olympiër, Noortje Herlaar (1985) actrice en musicalster, Françoise Harteveld (1977) vele 
jarenlang succesvol topsporter in Judo en Sumo worstelen en Mariëtte Hamer (1955) politica 
(pvda). 

Deze lijst kwam deels tot stand via wikipedia. 

Conclusie 

Roem is vergankelijk, dat is een gegeven feit. Sommigen halen de geschiedenisboeken, 
anderen raken in de vergetelheid. Het is al met al best een lijst om trots op te zijn, hoewel hij 
natuurlijk verre van compleet is. O ja wij vergeten er nog een paar. Vul zelf  maar aan. 

Jelle Ravestein  



Wie is de zero pinda in de wedstrijd 
Een pinda van Duyvis is altijd oké. Deze kreet stamt uit 1988 en werd uitgedragen 
via  een reclamespot. Een simpele boodschap die stelt dat er niets buiten de 
kwaliteitsnormen wordt doorgegeven aan de consument. We zien een fanatieke 
medewerker elke pinda met een loep bestuderen. Hij is onverbiddelijk. De pinda 
die niet voldoet, ligt er uit.  We vonden het een geniale en hilarische spot. 

Zero tolerance 
Maassluis voert een zero tolerance beleid als het gaat over overlast door (hang)jongeren. Dat 
wil zeggen in principe, dat wil zeggen ongeveer, dat wil zeggen er is geen juridische 
rechtsgeldigheid… Gelukkig wordt de bovenstaande zero tolerance van Duyvis – want dat is 
het in feite – in de maatschappij slechts als beleid gehanteerd,  niet als 100% te handhaven 
regel. Stel je eens voor wat een werk dat zou veroorzaken. Allereerst moet men dan alle 
elementen van het beleid eenduidig formuleren met heldere criteria, die dan ook nog eens 
controleerbaar moeten zijn in de praktijk voor en door heel veel ambtenaren en agenten. 

Alleen al dat formuleren duurt een eeuwigheid. Waar moet men beginnen, wat komt in 
aanmerking voor normering en kan men in de maatschappij draagvlak vinden voor dat 
normenstelsel? Bovendien is er in de tijd bekeken sprake van een glijdende schaal. Wat 
gisteren verboden was, wordt vandaag geaccepteerd en mogelijk morgen weer verboden. Dan 
hebben we het nog niet eens over hoe we dat beleid moeten handhaven. Het is in de praktijk 
ondoenlijk om 7×24 uur voldoende controleurs te hebben vanuit de overheid.  Zoek maar 
eens naar Boa’s en agenten in de avonduren of  het weekend. We moeten als bevolking zelf  
een steentje bijdragen in die handhaving en opvoeding. Dat kunnen we niet afwentelen op de 
overheid. Het zou te veel geld kosten. 
Wie zwijgt stemt toe 

Wat nu als we iets aan dat beleid willen veranderen? Een van de uitgangspunten bij 
democratie is dat het bestaande beleid en stelsel geldt zolang dat niet is gewijzigd op grond 
van een meerderheidsbesluit.  Strikt genomen gaat het in dit kikkerlandje – en onze gemeente 
vormt daarop geen uitzondering – altijd om het zoeken naar een meerderheid die ergens voor 
of  tegen is en een genomen besluit wordt dan vertaald naar beleid en regelgeving. 

Nu even tussen u en mij:  we vinden lekker anoniem dat ‘de politiek’ het slecht doet en een 
beleid voert dat niet onder de bevolking leeft. Ik durf  de stelling aan dat het gezegde ‘Wie 
zwijgt stemt toe’ een zeer ondemocratisch uitgangspunt is. Toch wordt dit toegepast bij de 
verkiezingen. Als jij niet opdaagt, telt jouw stem niet mee. 
Wie komen er dan wel opdagen? We zien dat hoe sterker een partij of  beweging tegenwerking 
ervaart, des te fanatieker zij zich tracht te manifesteren. Dat geldt voor orthodoxe christenen, 
orthodoxe moslims, maar ook voor liberale reactionairen. Het vervelende is dat de zwijgende 
grijze massa zich comfortabel op de vlakte denkt te kunnen houden. Ze gaan er nog spijt van 
krijgen. Wat dat betreft verlang ik terug naar het oude kiesstelsel, waarbij iedereen verplicht 
was om te stemmen. Heb ik als individu dan invloed? Ik breng bij verkiezingen mijn stem uit. 
Veel bewoners doen dat niet en zijn daarmee in feite monddood, hoewel ze dat niet beseffen. 

Poten zagen  
De veronderstelling bestaat dat de gemeenteraad een betrouwbare afspiegeling is van de 
bevolking en daarmee draagt wat er in de gemeente leeft. Als we kijken naar de 
opkomstpercentages bij verkiezingen van afgelopen jaren, dan wringt wat mij betreft daar de 
schoen: de opkomst komt maar net boven de 70% uit. Nou en? We gaan daar achteloos mee 



om, maar vertaal dat eens naar een klein groepje; laten we zeggen een voetbalelftal. Drie van 
de tien veldspelers doen dan niet mee. Ik moet er niet aandenken dat dit de situatie zou zijn 
bij Feijenoord. Het team van Feijenoord zou onderaan de ranglijst komen te staan, er zou 
gerommel en gemor komen. Je kunt grote onvrede voorspellen en er zou worden gezaagd aan 
de stoelpoten van de trainer en het bestuur. 

Ik hoop dat de lezer bij de verkiezingen zich bovenstaande weet te herinneren, en dan ook 
alleen zal klagen en zagen op voorwaarde dat hij zelf  ‘in de wedstrijd zit’. 

Jelle Ravestein  



Briljant idee! Hoppa! 
Vierhonderd jaar, hoera een feestje! Het is belangrijk om hem goed voor te 
bereiden. Zeker als het een verjaardag, een jubileum, een mijlpaal is. Maassluis 
heeft dat helemaal door en heeft een feestcommissie aangesteld, ruim op tijd.  

Natuurlijk zijn de inwoners van onze fijne stad hartstikke nieuwsgierig naar wat die commissie 
bekokstooft. Laten we daarom eens een kijkje in hun keuken nemen. Ik stel mij zo voor dat 
hun vergadering als volgt gaat. We volgen de V(oorzitter), S(ecretaris), C(ommunicatie expert) 
en de  A(lgemene bestuursleden).  !
V: ‘De vorige keer in mei hebben we gesproken over creatieve ideeën. We hebben nu nog negen maanden te gaan 
tot 16 mei 2014. Ik weet vanuit mijn vroegere vak hoe lang een zwangerschap duurt. We hebben dus nog tijd 
zat. Is er al een idee binnen? 

S: ‘Ik heb er al twee binnen, het gaat lekker. De vakanties zijn volgende week voorbij. Dus bij 
de volgende vergadering eind november hebben we er misschien al vier. Ik merk daarbij wel 
op dat het een optimistische schatting is. Laten we de volgende keer kijken waar we staan.’ 

V: ‘Briljant idee!’ 

C: ‘Mag ik even? We willen het groot aanpakken, toch? Ik heb een afspraak met de drukker 
gemaakt voor huis-aan-huis folders, raamposters voor alle winkels en kantoren, ook de 
leegstaande. En er komt wekelijks een pagina in de Schakel als vooraankondiging. Er komt 
vanaf  nu ook dagelijks een reclamespot op WOS-TV. We moeten tenslotte goed zichtbaar 
zijn en helder communiceren.’ 

V: ‘Briljant idee! Daar is over nagedacht. Waar sta je?’ 

C: ‘ Ik heb de opdrachten al gegeven. We zitten, inclusief  die reclamespot qua kosten nu op 
24.000 euro.’ 

A1: Ik merk op dat er nog twee posten bijkomen. Het bedrag is nog  exclusief  de 1.600 euro 
vergaderkosten tot nu toe is. Bovendien zijn de laatste declaraties nog niet ingediend. We 
hebben met de werkgroep een weekend doorgebracht in de Beemster om te evalueren hoe zij 
hun ’400 jaar’ jubileum in 2012 hebben gevierd. Dat is weliswaar een polder, maar wij liggen 
ook grotendeels in een polder, dus leek dat ons goed vergelijkbaar. De partners zijn  mee 
geweest, want we willen tenslotte ook de objectieve mening van gewone burgers kennen. Bij 
elkaar nog eens 2.500 euro, inclusief  de kilometervergoeding.’ 

A2: ‘Dan heb ik behoefte om even stil te staan bij het budget, mag ik? Wij hebben van de 
gemeente een budget van een ton gekregen. Laten we dan wel voorzichtig zijn en niet zo 
maar ingaan op elk idee.’ 

V: ‘Briljant idee! Hoe evalueren wie die ideeën dan? Qua financiën bedoel ik.’ 

P: ‘Ik weet vanuit mijn vroegere vak als wethouder dat er boter bij de vis moet. Wij gaan niet 
zo maar geld weggeven. Laat de inwoners zelf  ook geld erin steken. Doen ze dat niet, dan 
vegen we hun idee gewoon van tafel. Hoppa!’ 

V: ‘Briljant idee! Wat ben ik blij dat jij meedoet. Jij weet van aanpakken!’ 



S: ‘Ik heb een email afgedrukt, waarvan ik niet weet wat we er mee moeten. Het onderwerp is 
‘samenwerken & verbinden’. Hij is opgesteld door en namens lokale evenement 
organisatoren, horecabedrijven, het VVV, de Rotary, de Lionsclub en alle verenigingen. Ze 
willen zelf  iets op poten zetten en vragen of  wij hun plannen willen goedkeuren, subsidie 
geven vanuit het budget en daarna ook die ideeën communiceren. Ik stel voor dat wij op dit 
moment deze brief  voor kennisgeving aannemen. Ik zal hem agenderen voor januari. 
Hoppa!’ 

V: ‘Briljant idee! Wat zijn we goed bezig. Hoppa! We zijn echt een hecht team.’ 

A3: ‘Ik stel voor dat we de CRM voorzitter er in januari dan ook bij halen, als hij kan. Ik weet 
uit ervaring hoe ze zijn. Zonder hem wil ik geen concrete stappen zetten. Laten we goed 
vooruitkijken. Desnoods verschuiven we onze vergadering naar eind februari na de 
wintersport en de carnaval.’ 

V: ‘Briljant idee! Mijn vrouw zal daar ook blij mee zijn. Niemand anders nog iets in te brengen? Bedankt voor 
alle ideeën. Dan sluit ik de vergadering. Tot ziens in november! Dan gaan we nu borrelen.’ 

P: ‘Nog even dit: Ik stel voor dat de eerste drie rondjes op rekening van de feestcommissie 
gaan. Dat is wel zo eerlijk, we betalen immers ook de borrels van onze wekelijkse 
werkgroepen.’ 

Allen: ‘Briljant idee! 

PS: 
Het zou ook kunnen zijn dat ze helemaal niet vergaderen, geen plannen maken, geen geld 
uitgeven. Wie het weet, mag het zeggen. 
Geen idee! Hoppa! !
Jelle Ravestein  



Krijtje 
Elke woensdag gaat hij op tijd op weg en onze wegen kruisen elkaar soms als ik 
eens wat later ben met het uitlaten van de honden. Ik kan mijn klok erop gelijk 
zetten, al meer dan vijftien jaar. Even voor negen gaat hij met zijn karakteristieke 
loop op weg naar VTM, de wandelvereniging aan de Albert Schweitzerdreef. 

Hij is een zestiger, misschien zeventig, maar dat is lastig inschatten. Hij draagt namelijk altijd 
een rugzak, een sportpetje, een trainingspak en uiteraard super sportieve loopschoenen. Hij is 
gereed om te wandelen. Dat moet ook wel, want hij is degene die het wandeltraject van die 
dag uitzet. Met een groot stuk krijt in de hand zet hij op gepaste afstanden een pijl op het 
wegdek als aanwijzing voor de wandelaars die deze ochtend zijn spoor zullen volgen. Hij 
heeft voor mij dan ook de geuzennaam ‘Krijtje’. 

Het roept bij mij herinneringen op aan mijn jeugd waarin we regelmatig spoorzoekertje 
speelden. Halve middagen onderweg met hier en daar een lastige opdracht. We moesten 
proberen de twee man die het spoor uitzetten in te halen, te vangen als het ware, maar dat 
viel om de dooie dood niet mee door al die tijdrovende opdrachten. Heerlijke tijden waren 
dat. 
Zou Krijtje ook op de hielen worden gezeten? Hoe vaak weet hij uit handen te blijven van de 
volgers? Het zijn zinloze vragen, maar het is wel leuk om daarover in je fantasie een beeld te 
vormen. Ik zie hem al amechtig de laatste honderden meters afleggen met achter hem aan 
even amechtige zestigplussers. Vrouwen die hem willen vangen. Krijtje die zich gewillig door 
hen laat grijpen en… nee dat toch niet. Het is een man die zich gewetensvol van zijn taak 
kwijt. Wie weet wat hij nog meer voor VTM betekent. Ik heb bewondering voor mensen die 
het kunnen opbrengen om jaar in jaar uit de tijdbesteding van anderen te helpen vormgeven. 
Als hij nog een paar jaar zo doorgaat, mag hij van mij een lintje krijgen van de Koning. Wie 
weet heeft hij er al een, wat dan? Maassluis kent genoeg beeldhouwers… misschien moet er 
dan maar een standbeeld van hem komen op het terrein van VTM. Er staan al velen bij hem 
in het krijt. 

Jelle Ravestein  



Cultureel Maassluis 
Cultuur is de term die in engere zin wordt gebruikt voor kunst, zang, dans, muziek, 
toneel, filmen, fotograferen, schilderen, beeldhouwen, poëzie en boeken. Wat doet de 
gemiddelde Sluizer in zijn vrije tijd? Zou hij zich met sport of  met cultuur bezig houden? 
Ik heb het dan over actief  beoefenen van een vrijetijdsbesteding. Ik ben de laatste die zal 
beweren dat sporters niets met cultuur hebben. Ook beweer ik niet dat iemand die aan 
sport doet ernaast geen culturele activiteit doet. Toch lijkt het mij een aardige indicatie 
voor waar het zwaartepunt in onze stad ligt. Ligt er in Maassluis een voedingsbodem 
voor cultuur? 

Sport  
Laten we eens een ruwe berekening doen. Landelijk gezien is voetbal de meest prominente sport en 
onze stad vormt daarop natuurlijk geen uitzondering. Volgens de website van de drie 
voetbalverenigingen is het aantal teams in totaal 107 ! 

Excelsior 51, waarvan 7 heren / 2 veteranen / 2 vrouwen / 40 jeugd  
VDL 33, waarvan  8 heren /   7 junioren / 12 pupillen /  2 vrouwen / 4 meisjes  
MSV 23, waarvan 7 heren / 5 junioren / 11 pupillen 
Als we uitgaan van een gemiddeld team, inclusief  2 reservespelers zijn er dan 107 x 13 = 1391 spelers 
elke week op pad. Voeg daar per speler 6 supporters aan toe (vervoer, ouders, opa’s en oma’s) = 8346. 
In totaal circa 9.700 mensen. Op een bevolking van 32.000 is dat al 30%. 
Dan hebben we natuurlijk nog heel veel andere sporten: korfbal, (15 teams), handbal (9 teams), 
volleybal (8 teams), basketbal (20 teams), honk- en softbal (11 teams), badminton (14 teams), hockey 
(19 teams) en tafeltennis ( 7 teams). 

Afgerond 100 teams, dus circa 1000 beoefenaars. Per speler 6 supporters. In totaal circa 6000 
mensen.  Op een bevolking van 32.000 is dat al 18%. 
Dat is dan al 48% van de bevolking die met sport bezig is. 

Voeg daar aan toe tennis (2 tennishallen!), atletiek (220 leden). Tel daarbij nog eens de vele 
beoefenaars van competities in judo, karate, jeu de boules, zwemmen, wielrennen, zaalvoetbal, turnen, 
schaken, dammen, bridge, klaverjassen, ballet, streetdance, biljart en darten. 

Ook dat zal in totaal al snel naar de 1000 beoefenaars gaan.  Weer 3% erbij. 
Dan hebben we het niet gehad over de sportscholen, de individuele joggers, hondensport, 
paardensport, de yogabeoefenaars, Tai-Chi, Nordic Walking, skeeleren, de wandelaars en sportvissers. 

Dat zijn er nog weer eens minstens 1000. Weer 3% erbij. 
We zien dus dat meer dan de helft van de bevolking als speler of  supporter met sport bezig is. Dan 
hebben we het nog niet eens over de overige indirect betrokkenen: de verzorgers, bestuursleden, 
kantinepersoneel en businessclubleden. 

Cultuur  
Moeten we concluderen dat ruwweg de helft van ons alleen maar met sport bezig is en niet met 
cultuur? Nee, dat is te kort door de bocht. Wel geeft het aan dat men graag actief  bezig is om aan de 
dagelijkse besognes te ontsnappen. Even kort door de bocht is het om te stellen dat de andere helft met 
cultuur bezig is. Die aantallen zijn echter veel lastiger af  te leiden omdat het dan vrijwel altijd een 
bezigheid achter gesloten deuren betreft. Pas als er een uitvoering, concert of  tentoonstelling is, komen 
deze bewoners in beeld. Dan oogsten ook zij applaus en bewondering. Mede daarom is een ‘Weekend 
van de Cultuur’ een mooi podium om “de anderen een andere wereld binnen te voeren’. 

Ik hoop dan ook dat vele sportievelingen hebben geroken aan de cultuur in het afgelopen weekend. 

Jelle Ravestein  



Kom op nou 
In 2006 heeft de gemeente een heuse volwaardige atletiekbaan aan laten leggen aan de 
Albert Schweitzerdreef. Men dacht twee vliegen in een klap te slaan: extra 
sportfaciliteiten en geen onderhoud meer aan het voormalige speelgebied voor honden 
uit de aangrenzende woonwijk. Een fonkelnieuwe atletiekbaan lag er te glimmen, te 
glimmen en te glimmen. De afgelopen twee jaren hebben de 20 schijnwerpers tijdens de 
herfst en de winter elke avond hun licht van zes tot elf  laten schijnen over deze baan. Dat 
schijnt grotendeels voor niets te zijn geweest.  

Hoewel dat schijnen natuurlijk allerminst ‘voor niets’ gaat. Ik ben best benieuwd hoeveel kilowattuur 
er doorheen is gedraaid. Het is voorwaar een aardige hoeveelheid stroomverbruik voor een goed doel. 
Alleen wordt dat doel tot nu toe tijdens al mijn waarnemingen niet gehaald.  In al die tijd is er maar 
zelden iemand op de baan aangetroffen. Wat wel opvalt is dat er illegaal honden worden losgelaten 
om ongecontroleerd in het rond te rennen. Waarschijnlijk omdat de bewuste exemplaren 
onbetrouwbaar zijn, maar het is en blijft verboden terrein. Het vervullen van de opruimplicht zal er 

ongetwijfeld ook bij inschieten. !
Volgens de site van de gemeente geldt: “omdat de 
verenigingen een financiële bijdrage hebben 
geleverd is de baan op de maandag- en 
woensdagavond beschikbaar voor de Stichting 
Outdoor Sport Promotion. En op de dinsdag- en 
donderdagavond voor de leden van 
Atletiekvereniging  Waterweg. “ 

Ik ben een hondeneigenaar en kom op 
verschillende tijden van de dag in de buurt van die 

baan. Ik kan u vertellen dat ik zelden, zeg maar gerust nooit, AVW lopers op deze baan zie, want die 
trainen elke dinsdag- en donderdagavond in de buitengebieden op de openbare weg. Soms zie ik 
overdag de SOSP met een aantal Nordic walkers er een halfuurtje lopen. 

Ik noem ze altijd Nodick walkers want het zijn veelal vrouwen die deze in mijn ogen ‘lullige’ sport 
beoefenen. Het ziet eruit als of  ze stokken voortslepen in plaats van ze actief  te gebruiken, maar dat 
geheel terzijde. 
Een enkele keer wordt een stel skaters waargenomen. Ook een verdwaalde trimmer verkiest af  en toe 
de baan als tredmolen. Inmiddels is er sinds een jaartje een twaalftal robuuste trimtoestellen 
bijgeplaatst. Deze zijn volledig hufterproof, maar worden zelden op de proef  gesteld. Sinds een dikke 
maand is er nu ook een stel voetbaldoelen bijgeplaatst; ik heb nog geen voetballer gezien. Er staat nu 
ook een soort kantinecontainer. Die is wellicht bedoeld als clubhuis voor SOSP en wellicht ook nog als 
‘koek-en-zoopie” voor de winter als er weer een ijsbaan ligt. 

Het kost al met al veel tijd  en wellicht ook moeite  om deze baan te promoten,  maar feit blijft dat het 
niet goed zichtbaar is waar, door wie of  wanneer. De site van de SOSP vertoont trouwens een 
angstwekkend lege agenda. Ze heeft ‘ s winters ook nog het beheer van de ijsbaan in handen. Men 
had in de eerste winter grote moeite om van de ondergelopen baan een fatsoenlijke ijspiste te maken 
en de ijsmeester van de ijsbaan in ‘Oost’ was niet happig om ‘West’ te adviseren. 

Als we hier ter plaatse al een Oost-West tegenstelling hebben, wordt het wel heel lastig om iets in 
gezamenlijkheid tot stand te brengen. ‘Samenwerken & verbinden’; het moet toch allemaal niet zo 
moeilijk zijn. Het wordt tijd dat er intensief  gebruik wordt gemaakt van deze mooie faciliteit. 

Kom op nou, mensen.  

Jelle Ravestein  



The circle of  life 
Als je wilt weten hoe het leven verloopt, is ons huis ideaal gelegen. Aan de 
overkant van ons huis ligt een speelterrein voor de jeugd. Dat terrein bestaat uit 
een zandbak met klimtoestellen en schommels. Daarnaast een strook waarop 
een autoband schommel, een 1,5 meter hoog klimnetwerk en een tafeltennis. 
Daar weer naast een pleintje om te basketballen of  te voetballen. 

 Wij wonen er ongeveer twintig jaar. Vanuit de keuken werpen wij meerdere malen per dag 
een blik naar die plek. Dat doen we onbewust als we iets in de keuken doen. Koffiezetten kan 
ik erg goed, voor de overige keukenactiviteiten ben ik in de loop der jaren zwaar overvleugeld 
door mijn vrouw, die daarom de titel keukenprinses met verve draagt. Mijn vrouw kijkt 
daardoor vaker. Soms kijken we ook bewust naar buiten. Dan is er veel levendigheid en het is 
altijd boeiend om te aanschouwen hoe de jeugd zich overdag gedraagt… of  bij avond 
misdraagt. Zolang er geen sprake is van ellende die wordt aangericht moet je de jeugd vooral 
de ruimte laten om te ontdekken. 
We hebben inmiddels een duidelijk patroon herkend. 

Bankier 
De eerst jaren is de zandbak hun terrein. De schuchtere eerste stappen van peuters die onder 
het toeziend oog van (groot)ouders het zand ontdekken, de vervaarlijk heen en weer 
bewegende schommel onschuldig tegemoet lopend. Het vallen, huilen en opstaan. Het van 
elkaar afpakken van emmer of  schep. Wie is er de baas? De grootste schreeuwer of  degene 
die het afpakt? Die laatste wordt waarschijnlijk politicus of  bankier. 

Mikpunt  
Vanaf  een jaar of  vier gaan ze de grotere kinderen nadoen. Vol overmoed storten ze zich van 
glijbaan of  slingeren als apen van de ene naar de andere kant, af  en toe een noodlanding 
makend in het zand. Vanaf  een jaar of  acht beginnen ze onderling te klieren. Ze spelen 
tikkertje maar het ontaardt veelal in ruzie en er is er altijd een slachtoffer, die huilend, 
scheldend of  klagend afdruipt. Kandidaat voor een tv-programma over “Pesten”. 

Pyromaan  
Rond hun elfde jaar verschuift het terrein. De hormonen zorgen ervoor dat de meiden het 
andere terrein opzoeken. De zandbak is te min geworden en ze zitten op het touwen 
klimnetwerk en loeren giechelend naar oudere jongens die even verderop voetballen. 
Eenmaal twaalf  jaar en leerling van een middelbare school komen ze met een fiets het 
voetpad op gefietst en gaan zitten op het bankje bij de stenen tafeltennistafel. De eerste 
sigaretten worden weg gepaft. Af  en toe nog wel stoeiend met jongens van eigen leeftijd terug 
in de zandbak of  op de schommels schreeuwend als viswijven. Die jongens gaan echter veel 
liever voetballen. Het is de fase waarin veel meisjes asociale trekjes vertonen, maar al snel 
thuisblijven vanwege het vele huiswerk van school. Een enkele knul van hun leeftijd steekt ’s 
avonds de vuilnisbak in brand of  een stuk van het openbare groen. Waarschijnlijk wordt hij 
later brandweerman. Gelukkig letten veel buurtbewoners goed op en de pyromanen worden 
bekend gemaakt aan de politie, die hen uit de anonimiteit haalt door hen aan te spreken. 

Dellen  
Vanaf  vijftien tot achttien jaar worden het hangjongeren, die in het weekend ’s avonds bij de 
tennistafel samenscholen. Het zijn zelden gemengde groepjes, een enkele keer voegen zich 
een of  twee “straatdellen” bij de groep, maar het zijn vooral de heren die dan in het donker 
gaan blowen, drinken en klieren. Niet zelden tot ver na middernacht. Soms wordt uit de 



buurt iets uit een voortuin ontvreemd en op destructieve wijze aan een duurzaamheidtest 
onderworpen. Altijd met negatief  eindresultaat. Deze gasten worden wellicht uitsmijter of  
ambtenaar in de milieustraat.. 

Politie 
Het is mooi om al die generaties simultaan – en per individu voortschrijdend in de tijd – te 
zien opgroeien voor je eigen huis. Het ging goed, het is goed en het zal altijd goed blijven. Dat 
komt mede doordat de buurtbewoners een oogje in het zeil houden en bij uitwassen 
samenwerken met de politie en brandweer. 

Columnist  
Groeien zij daardoor op voor galg en rad? Ik heb het niet kunnen constateren. De jeugd 
verdwijnt rond hun twintigste helemaal uit het straatbeeld en duikt soms enige jaren later 
weer op met eigen kroost in diezelfde zandbak. De cirkel is rond en heb begint weer van 
vooraf  aan. Mochten ze dan helemaal nergens aan de slag kunnen, dan kunnen ze altijd nog 
columnist worden. 

Jelle Ravestein  



Twee weten meer dan een 
Economisch gezien zwaardere tijden vragen om innovatie. Zowel producten als 
diensten kunnen worden vernieuwd, maar je kunt ook denken aan het op andere 
wijze bedrijven van werving, marketing, communicatie door het uitbesteden en 
het onderling delen van expertises. Hoe ver is Maassluis op dat terrein? 

Op zich is bovenstaande niet opzienbarend en zeker niet nieuw. Wie lang genoeg meegaat, 
herinnert zich wellicht dat grote bedrijven als OGEM (dit was een energiebedrijf  voor de 
overzeese gebiedsdelen dat zich ontwikkelde tot een investeringsmaatschappij en 
bouwconcern) en RVS (van origine een scheespinstallatiebedrijf  dat scheepswerven bouwde 
om mammoetschepen te kunnen bouwen)  in de problemen kwamen.  Dit hadden zij voor 
een groot deel zelf  veroorzaakt door hun kernactiviteiten (core business) te verwaarlozen en 
veel tijd en geld te steken in zaken waarvoor onvoldoende markt, draagvlak, geld of  expertise 
was. Voeg daarbij hun logge besturing en slechte wendbaarheid en je snapt dat een debacle 
niet te vermijden was. 
 
Vertaling naar lokale bedrijven  
Wat zegt dit over de huidige situatie en kunnen onze lokale bedrijven daarvan iets leren? Elke 
bedrijf  dat groter is dan ruwweg 10 man, kiest er voor om werkzaamheden te verbijzonderen. 
Naast de primaire bedrijfszaken moet men werk doen op terreinen als financiën en 
administratie, facilitair, personeel, marketing, communicatie, ICT, enzovoort. Dit zijn strikt 
genomen geen kernactiviteiten. Men neemt personeel daarvoor in dienst en dat was heel 
normaal tot eind vorige eeuw. Bedrijven in de eenentwintigste eeuw kiezen er voor dergelijke 
activiteiten uit te besteden of  samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daar liggen dan ook nu 
de kansen voor de specialisten. 

Voorbij oude concepten  
Maassluis kent meer dan 1200 ondernemers die als eenmansbedrijf  (ZZP) werken. Deze 
specialisten worden gecontracteerd voor kortere of  langere tijd voor een van de 
bovengenoemde deelterreinen. Het werk wordt deels lokaal, deels in de regio uitgevoerd. De 
zichtbaarheid van deze groep ondernemers verdient meer aandacht. Daarnaast geldt dat 
eenmansbedrijven zelf  op voornoemde deelterreinen ook (toegang tot) expertise nodig. Er 
liggen kansen binnen de stadsgrenzen om met elkaar samen te werken, elkaar onderling te 
tippen en te helpen. Twee weten meer dan een. Wie goed oplet, ziet mooie initiatieven ontstaan 
die voorbijgaan aan de gevestigde orde als de Business Club Maasluis, MOVe, Rotary en 
Lions. 

Geef  zelf  het voorbeeld 
Er zijn krachten op gang gebracht die deze mogelijkheden stimuleren en helpen ontdekken. 
Denk daarbij aan het ontmoetingsconcept  Open Coffee Maassluis, de lokale bedrijfsgids 
MaassluisWerkt.nu, Het Ondernemershuis (flex werkplekken), het gemeentelijk Mentorproject dat 
spreekuren houdt en workshops voor (startende) ondernemers organiseert. De initiatiefnemers 
hebben elkaar opgezocht en verbanden gelegd. Zij geven zelf  het goede voorbeeld en staan 
klaar voor de lokale ondernemers. 

Samenwerken en verbinden. Wie een open oog heeft voor de toekomst en mee wil bewegen 
met de veranderende wereld, grijpt zijn kansen en zoekt deze nieuwe verbanden. 

Jelle Ravestein  



Le déluge 
Dit weekeinde heeft op duidelijke wijze aangetoond wie er de baas is. Moeder 
Natuur heeft ons getrakteerd op een flinke portie regen en menige straat kon het 
hemelwater niet aan. Ook singels en sloten zagen het waterpeil flink stijgen. 
Sommige singels waren tweemaal zo breed en de taluuds tweemaal zo smal. Het 
stelt mij niet gerust. 

In september 1998 ontsnapte het Westland en dus ook Maassluis aan een grote overstroming. 
We hebben later ook in Wilnis kunnen zien wat er gebeurt met verzadigde dijken. Er is vanaf  
1998 door het hoogheemraadschap Delfland steeds meer geld gevraagd voor 
waterschapslasten. Wat wordt daarmee gedaan en is dat toereikend? Wie houdt toezicht? We 
hadden weliswaar een prins watermanager, maar die keek vooral naar 
drinkwatervoorzieningen in de derde wereld. Nu gaat het juist om overtollig water binnen de 
landsgrenzen en niet zo een beetje. 

We waren trots op onze deltawerken. Deze zijn een tijdje toereikend geweest, maar  vergen 
onderhoud, aanpassing aan veranderende omstandigheden. De hoogte van de dijken, het 
waterpeil binnensdijks en de rioolcapaciteit van onze stad het zijn geen symptomen van “alles 
onder controle”. Ik weet dat het beheersen van het waterpeil is verbeterd, maar is het genoeg? 
Klimatologen en dergelijke visionairs waarschuwen voor een veranderend klimaat. Op dit 
moment zijn de weerfactoren niet samengekomen voor een ramp à la 1953. Ik lijk wel een 
onheilsprofeet… 
Toch vraag ik mij af  wat er gebeurt als er een flinke stormwind voor springvloed zorgt en het 
waterpeil binnensdijks zo hoog staat als dit weekeinde. We betalen voor een veilig gevoel, 
maar is het werkelijk onder controle? Wie controleert de controleurs? We weten hoe slecht dat 
wordt uitgevoerd als we naar accountantcontroles kijken. We herkennen ook allemaal de 
houding van ‘anderen zijn verantwoordelijk’ die het niveau van naiviteit niet ontstijgt. 
Anderen denken ‘après nous le déluge’ – na ons de zondvloed. Het is de vraag wanneer er 
een buienstelsel overkomt dat gepaard gaat met een flinke storm die ons dan voor grote 
problemen stellen. Ik moet er niet aandenken dat het 400-jarig bestaan van onze stad in het 
water valt of  erger. Ik wens iedereen een ‘waterbestendig’ bestaan, maar we dienen wel zelf  
de instanties bij de les te houden. 

Jelle Ravestein  



All the leaves are brown 
De stadsregio heeft een heuse eigen website. Logisch want ze nemen zichzelf  zeer 
serieus. Diverse onderwerpen  die de macht en draagkracht van individuele 
gemeenten te boven gaan, worden door dit orgaan opgepakt. Een voorbeeld is het 
openbaar vervoer. Dat onderwerp trekt mijn speciale aandacht. Dat komt 
doordat deze instantie een metrolijn gaat doortrekken langs mijn stad. ‘Mijn 
stadje’ zoals onze woensdagcolumnist  M.A. Sluizer jr. het consequent blijft 
noemen, maar dat terzijde. 

Er wordt zoals valt te verwachten heel optimistisch en vol vertrouwen geschreven over De 
Hoekse lijn. 

De bestaande stations zullen worden omgebouwd en er verrijst een nieuw station in de 
Steendijkpolder. 

Een zinsnede valt mij op: ‘Onderdeel van het project is de volledige modernisering van alle 
stations langs de lijn, waardoor de sociale veiligheid en het comfort aanzienlijk zullen 
verbeteren’. De sociale veiligheid verbeteren. Daar moest ik zolang over nadenken, dat ik toch 
maar even het woordenboek wilde raadplegen. 
  
Sociaal;  het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving, als in 
humanitair, medemenselijk en menslievend. Dat klinkt heel mooi en wordt in christelijke kringen ook 
als zodanig verstaan, maar ik kan mij niet voorstellen dat het daarover gaat. 
Een andere definitie zegt: Sociaal; betrekking hebben op de menselijke samenleving en 
maatschappij. 
Ik vertrouw het nog niet erg en lees daarom op die website de pagina Sociale veiligheid binnen het 
ov. 

Dan komt de aap uit de mouw. 

De stadsregio onderzoekt jaarlijks hoe de sociale veiligheid in het openbaar vervoer zich 
ontwikkelt. Daarbij wordt gekeken naar het gevoel van veiligheid  van de reiziger, zowel in de 
voertuigen als op de haltes en stations, en naar hoe  het personeel de veiligheid waardeert. 
Ook het aantal meegemaakte incidenten wordt hierin meegenomen. Een belangrijke 
doelstelling binnen het sociale veiligheidsbeleid is het terugdringen van het zwartrijden. 
Het gevoel van veiligheid van de reiziger wordt in een adem genoemd met  ‘hoe het personeel 
veiligheid waardeert’ en daarbij is ‘terugdringen van zwartrijden’ een speerpunt. Ik krijg sterk 
de indruk dat het preken voor eigen parochie is. Personeel is niet de reiziger (!) en de 
zwartrijder is wel een reiziger - weliswaar een illegale maar het blijft een reiziger - en die moet 
juist worden aangepakt, vinden ze. Ik denk dat de te vervoeren mens - de reden van bestaan 
van de lijn – ook hier weer volledig ondergeschikt wordt gemaakt aan economische belangen. 

O ja, buiten de spitsuren zullen er ook nog goederentreinen over dit spoor rijden. Het 
prijskaartje is 312 miljoen. De RET financiert de metrostellen, maar de stadsregio – waarvan 
Maassluis onderdeel is – draagt als exploitant de overige kosten voor beheer en onderhoud. 

Ik meen mij meerdere debacles te herinneren sinds de NS een splitsing aanbracht tussen 
Vervoersbedrijf  en ProRail. De Fyra en ook ‘All the leaves are brown ‘, meer hoef  ik er niet 
over te zeggen, toch? 

Jelle Ravestein  



Roddel 
In deze tijd is het geheel gewoon dat men elkaar kritiekloos papagaait. Op 
twitter en vergelijkbare social media trachten diverse lieden regelmatig een hype 
of  een hoax te veroorzaken. Voordat je het doorhebt werk je mee aan zo een 
luchtbel of  roddel. 

Afgelopen zondag nog het bericht over de dood van zanger Lou Reed dat tot verwarring 
leidde. Het bericht dat hij was overleden, werd snel weersproken en weer bevestigd. Het 
verhaal rond Zwarte Piet ontlokte uitspraken aan een VN vertegenwoordiger of  was het wel 
een vertegenwoordiger? Verwarring alom. 
In de middeleeuwen werd het nieuws op geheel andere wijze verspreid. Troubadours trokken 
rond en brachten in liedvorm de berichten over belangwekkende gebeurtenissen van elders. 
Het duurde lang voordat men wist wat zich in een ander deel van het land of  Europa had 
afgespeeld. Die rondtrekkende mannen hadden een verbazend goed geheugen en 
brachten allen overal dezelfde objectieve boodschap… althans dat is wat wordt beweerd. 
Daar zit het zwakke punt, want ook die boodschap kwam via vergelijkbare bronnen tot ons. 
Als genoeg mensen hetzelfde roepen, krijgt een uitspraak op den duur het karakter van een 
objectieve waarheid. Zo werkt hedendaagse reclame ook: vaak herhalen, dan krijgt het 
vanzelf  een waarheidsimago. 

Tegenwoordig is alles manipuleerbaar, geluid (Giel op radio 3) of  beeld (DWDD Lucky tv), 
alles kan worden omgevormd, gephotoshoped etc. Het vervelende effect is dat je bijna niets 
meer klakkeloos kunt geloven. 
Er is al zoveel virtueel, verzonnen en fictief  in dit digitale tijdperk, laten we samen ervoor 
zorgen dat het gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid een acceptabele waarheid borgt. 
Lukt dat niet meer dan is de mensheid gedoemd ten onder te gaan aan 
achtervolgingswaanzin, illusies en onwaarheden. 

Als we op deze wijze doorgaan zal ook veel uit de historie op dezelfde weegschaal worden 
gelegd en de toets der kritiek niet doorstaan. Is het verhaal uit de Bijbel een verzinsel, was 
Willem van Oranje een held, is de Holocaust een bedenksel, stopt Arnold Keijzer als 
wethouder? 
Dat laatste heb je niet van mij. Bedenk goed welke roddel of  onwaarheid jij doorvertelt 

Check your hoaxes! 

Jelle Ravestein  



The city that never sleeps 
Is het niet ontzettend moeilijk om elke week een column te schrijven en waar 
haal jij de inspiratie vandaan? Deze tweeledige vraag wordt mij meerdere malen 
gesteld en ik begrijp dat men er zo tegenaan kijkt. Niets is echter minder waar in 
mijn geval. Voor de andere columnisten kan ik natuurlijk niet spreken. 
Hoogstens gissen. 

We hebben met de eindredactie afgesproken dat alle columns in enige mate een link moeten 
hebben met Maassluis. Op zich is dat een beperking die ons wordt opgelegd, maar het is de 
enige. Hoeveel persvrijheid kan een mens zich nog meer wensen? Het is leuk om iedere week 
een onderwerp te detecteren en daarvoor zijn diverse methoden uit de categorie ‘het geheim 
van de smid’. Veelal schrijf  ik de avond voor publicatie in een halfuurtje mijn column. Het 
eigen fatsoen zorgt er voor dat ik niet over de schreef  ga, mijn eigen schreef  welteverstaan. 

Het omgaan met reacties naar aanleiding van de eigen column verschilt per columnist. De 
columnist hoeft niet te reageren. Hij heeft immers de eigen opinie gegeven in de hoop de 
tongen los te maken en moet rekening houden met reacties en kritiek. Zoveel mensen, zoveel 
meningen. We bieden zelf  de mogelijkheid tot reageren. Soms lijkt de kritiek fel of  veel. 
Wijken of  stoppen is echter nooit aan bod. Kijk maar eens naar hoe een willekeurige 
columnist Youp, zich in de landelijke pers uitlaat en u snapt dat iedere columnist zijn eigen 
voor- en tegenstanders heeft. Zo ook wij. 
Gewaardeerde collega M.A. Sluizer jr. duidt Maassluis steevast aan als ‘mijn stadje’. 
Ik ben het op dat punt niet met hem eens. Als onze stad elke week 6 columnisten inspireert tot 
het schrijven van een column, dan vind ik dat een compliment aan alle bewoners en 
bestuurders. Er is zo veel reuring en hektiek dat de eigen stad elke dag onder de loep kan 
worden genomen en op diverse wijzen kan worden bekeken en besproken. Never a dull 
moment. 

Ik zeg: New York, eat your heart out. Maassluis is the ’city that never sleeps’. 

Jelle Ravestein  



Zorg 
Ik heb reeds jaren te maken met de zorgsector. Mijn vrouw is sinds 1999 chronisch ziek. 
Daarnaast heeft zij vorige week een zware leveroperatie ondergaan. Zij herstelt 
momenteel langzaam in het ziekenhuis. Er zijn meer zogeheten zorgvragers in mijn 
omgeving, niet allemaal even ernstig. Sommigen wegens leeftijd, bejaard of  juist 
piepjong. Niet elke zorgvraag is fysiek, soms ook psychisch of  praktisch. 

Ik moet direct bekennen dat ik qua zorg verlenen een absolute nietskunner ben. Dat ligt niet aan de 
pogingen van allen in mijn omgeving die al van jongs af  aan  mij het bewustzijn en de vaardigheid 
trachten bij te brengen. Genetische gezien is waarschijnlijk het zorg-gen vergeten. Als je het aan mij 
vraagt, zal ik mijn best doen, maar van nature zijn er geen automatismen. Ik heb dat geaccepteerd, 
mijn omgeving nog niet. 

Gelukkig zijn er instanties met personeel die beroepsmatig hun drang tot zorgverlening kwijt kunnen. 
Dat is een grote groep. Het varieert van thuiszorg en huisartsenpraktijk tot verzorgingstehuis en 
ziekenhuis. Zoals bekend wordt de zorg in ons land onbetaalbaar en wordt er al tien jaar gesleuteld 
om de zorg bedrijfsmatig efficiënter aan te pakken. 

Daar is niets mee zo lang het niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Daar wringt hem nu net 
de schoen. Men probeert de totale kosten van de branche – het is tenslotte een volwaardige arbeid in 
de tertiaire sector – terug te dringen. Ik ben van mening dat je de zorg betaalbaar moet houden, de 
overheid moet juist meer geld beschikbaar stellen. Dat mag gepaard gaan met een lichte stijging van 
premies e.d., maar dan wel de kwaliteit van de zorg herstellen. 
Hoe is het op dit moment? Het is te zot voor woorden hoe er in de praktijk van alledag door die 
efficiency slagen en besparingen zoveel misgaat. In ziekenhuizen is er amper tijd voor een praatje met 
de patiënt. Men is afhankelijk van monitoren met piepsignalen, die in deze tijd van de digitale piepjes 
niet meer worden gehoord. Verpleegkundigen lopen zichzelf  voorbij. Als je voor langere tijd als 
client  door een GGZ instelling wordt begeleid, verander je in een case met casemanager. 
Bejaardentehuizen drijven op vrijwilligers. 

Het beeld van waar de ‘de zorg’ nu staat moet worden bijgesteld. Men vergeet dat de gemiddelde 
mens steeds ouder wordt, de geneeskunde steeds meer kan en de farmaceutische industrie steeds meer 
ontwikkelt. De balans tussen nodig hebben en aanbieden dient te worden hersteld tegen een aanvaardbare 
prijs. De totale lasten gaan omhoog zodra er meer mensen zijn en zolang de kosten stijgen, daarvoor 
hoef  je geen rekenwonder te zijn. 
Hoe zit het hier in Maassluis? We hebben een aantal tehuizen, een polikliniek, ‘Stichting onder een 
dak’ en huisartsenpraktijken. Alle individuele zorgpraktijken zijn vaak te duur doordat zij niet worden 
erkend, krijgt men geen vergoeding van de verzekeraar. Ik ga maar voorbij aan de regionale 
voorzieningen zoals de thuiszorg. Dat vereist een column op zich. 

Van mijn ‘eigen’ huisarts heb ik allang afscheid genomen. Die heeft door zijn nevenfunctie zelden tijd 
en kent mij niet, hoogstens mijn dossier wat hij 1 minuut voor het consult even inkijkt. Afhankelijk van 
de dag van de week krijg ik een bepaalde arts. 
Sympathie, empathie, present-zijn het zijn woorden die niet meer kunnen worden gevonden. De 
grootste farce vind ik nog al die leuzen  “de patient centraal”, “de patient prominent”,” wij zijn er 
voor u”, etc. Het geld ontbreekt om het waar te maken. 

Ik vrees de dag dat ik hulpbehoevend word. Gelukkig heb ik nog mijn eigen zorgzame vrouw. Dat is 
een taaie rakker en een vechter: zij gaat door tot het echt niet meer gaat. Daar zou ik eens een 
voorbeeld aan moeten nemen. 
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Hij komt, hij komt 
De datum waarop zwart en rood de kleur van de dag zijn. De kaatsende ballen, 
de zak, het droeve vaarwel  en het ‘misschien volgend jaar weer’. Er wordt door 
velen reikhalzend naar uitgekeken, door sommigen kokhalzend. Wat zal hij 
brengen, wie krijgt het meest, wie wordt gestraft. Hij komt en nadert met rasse 
schreden. Nee niet de vijde december, niet die man met de rode mantel. Ik 
bedoel de datum waarop de gemeenteraad wordt gekozen. 

Begin je daar nu al over, zult u denken. Dat is toch pas in maart 2014? Precies, maar als u het 
belangrijk vindt wie de gemeentelijke centen over de balk smijt, dan moet u nu al gaan 
opletten. De voorhoede gevechten zijn namelijk al begonnen. 

Voorzichtig wordt hier en daar met modder gegooid, een steek onder water gegeven en de bal 
gekaatst. Straks zullen wethouders de zak krijgen door de verschuivingen in  het politieke 
landschap. De zittende partijen rekenen zich op dit moment rijk, maar deze pluche zitters 
zien over het hoofd dat zij zullen worden afgestraft voor het beleid dat op landelijk niveau 
door hun partij wordt gevoerd. We zien dat er een voortdurende worsteling is om de locale 
economie op te peppen. Het gaat allemaal maar mondjesmaat. 

Ik zou graag in deze donkere periode in de aanloop naar de kerst eens wat lichtpuntjes zien, 
maar Aad’s column van afgelopen zaterdag stemde mij droef  te moede. Er is geen visie, geen 
progressie waarneembaar.  Als die er wel is volgens het college van B&W, dan herhaal ik mijn 
advies uit juni “Mind The Gap”. 
Ik vrees dat we straks een chaotisch college krijgen dat er niet uitkomt, al snel in een crisis 
raakt  en dat daardoor binnen een jaar weer verkiezingen nodig zullen zijn. En die hebben u 
en ik dan zelf  over ons afgeroepen. Daarom volg ik het advies van onze woensdag columnist: 
Ik plan de belangrijkste dingen eerst en zo vroeg mogelijk vanaf  de startdatum. 

In dit geval is de startdatum de dag waarop ik de bevolking van Maassluis wakker schud. Dat 
is vandaag en wel hierom: december is te druk, in januari moeten we bij komen en een koude 
start maken, dan blijft alleen het armzalig korte carnavalsmaandje van februari over. 
Het is vijf  voor twaalf, mensen. Doe het nu! Ik ga mij vanaf  morgen al oriënteren op wat de 
verschillende partijen roepen, dan maak ik straks de juiste keus. Dan ligt het in ieder geval 
niet aan mij. Misschien wèl aan u…… 
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Alledaagse dingen 
Weet je wat jullie moeten doen? Jullie zouden je column eens wat persoonlijker 
moeten maken, humor, zelfspot, fans creëren via facebook etc luidt het advies 
van onze immens populaire columniste. Ik ben de laatste om dat te ontkennen, 
zo kweek je fans. Indachtig dat advies besluit ik een keer te schrijven over mijn 
alledaagse gebeurtenissen. Ik nodig de lezer uit te laten weten of  het aan de 
verwachtingen voldoet. 

Mijn vrouw is al veertien jaar chronisch ziek met ME/CVS, zware rug- en nekklachten, 
steeds terugkerende hoofdpijnen niet kunnen slapen (maximaal drie uur in fasen). Ze is op 
een zijspoor geplaatst,  100% afgekeurd, en heeft een huisarts die zegt niets voor haar te 
kunnen betekenen. 

Af  en toe een penicilline kuurtje en ‘neemt u maar een paracetamolletje’ en daar heeft u een 
vrolijke kijk in de keuken van de lokale zorg.  We zijn in drie jaar tijd, schat ik,  40 
grootverpakkingen Panadol verder. 
Op initiatief  van onze dochter is mijn vrouw twee jaar geleden terechtgekomen bij een 
academisch ziekenhuis in de regio. Twee jaar lang elke week een gesprek of  onderzoek bij 
diverse specialisten met als diagnose: u heeft fybromyalgie, scoliose en artrose. 

O ja we zien op de scan ook een giant hemangioom, een goedaardig gezwel op uw lever wat u 
maar eens door de MDL arts moet laten nakijken… die meteen een operatie adviseert. Intern 
gesteggel aldaar. Op verzoek en aandringen onzerzijds komt zij op een wachtlijst van 5 a 7 
maanden. Het kreng groeit ondertussen aan tot ruim 2 kilo (een baby groot!) en neemt heel 
veel van de buikholte in beslag. De bijkomende ellende voor nieren, longen, blaas en 
bewegelijkheid spreken voor zich. De rechterhelft van de lever zal er aan geloven. 
Het worden twaalf  maanden wachten. Op 5 november gaat zij onder het mes. Na zes uur: 
operatie geslaagd. Dan begint de ellende. 

Zeer lage bloeddruk, delirium als gevolg van de narcose, bloedtransfusie, zeer hoge 
bloeddruk, vocht bij de longen, antibioticum, vocht bij de hersenen, verlies van zicht en 
spraak, twee insults, antibioticum, gevolg weer delirium, 50 uur aan het bed zitten, licht 
herstel, afasie, een week op de IC, bloeddruk problemen, problemen met het zoutgehalte, met 
het suikergehalte, bacteriële infectie, hallucinaties. 
Drie weken en vijf  afdelingen verder, is zij nog steeds worstelende en zweeft tussen 
hallucinatie en werkelijkheid op zoek naar de weg van herstel. Ondertussen kan ik de weg 
naar het ziekenhuis dromen. 

De wekelijkse verkeersinfarcten rond Rotterdam heb ik onderweg gelijk maar even 
gecontroleerd. Ze stonden er. Voor het complete plaatje: naast vier lange werkdagen, ben ik 
ook nog bezig als oppas opa op de woensdagmiddag. Tussendoor doe ik momenteel 
het huishouden en beheer ik deze nieuwssite. 
Ik kom tot de conclusie dat het wel erg basaal is waar ik mee bezig ben. Tja, luchtiger kan ik 
het niet maken, maar dit is het realistische inkijkje in ons alledaagse leven. 
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Feestshoppen 
Inkopen doen voor de feestdagen, Shoppen zoals vrouwen het 
omschrijven. Vanaf  half  november tot het einde van het jaar is er grote 
animositeit in alle winkels en proberen wij met zijn allen het nadelig saldo voor 
de middenstand in het tijdbestek van een maand om te buigen naar een batig 
saldo. 

Persoonlijk gruwel ik van het schijnbaar doelloos struinen door winkels op zoek naar vaag 
gedefineerde zaken. Als man jaag ik bij voorkeur op een concreet onderwerp. 

Ik heb een hekel aan bewegende doelen. Als ik dat zou willen was ik wel in de politiek gegaan. 
Of  naar de kermis om op bewegende doelen te schieten. Ware het niet dat ik ook niets heb 
met schieten. 
Ik heb het mijn hele leven al moeilijk met het fenomeen inkopen. Dat begon al in mijn vroege 
jeugd bij het doen van een dagelijkse boodschap bij de slager of  bakker. Af  en toe slaagde ik 
erin met het gevraagde product in de juiste hoeveelheid thuis te komen. Was het nou half-om-
half  gehakt en moest het nou een half  pond of  een half  kilo zijn. Mijn moeder werd er niet vrolijk van. 
Ik kon er mijn kop niet bijhouden. Ik dacht dat het aan mijn leeftijd lag, maar in de loop der 
jaren is het niet verbeterd. 

Je kunt mij dus beter niet om een boodschap sturen als het om inkopen gaat. Dat is best een 
rare uitdrukking, realiseer ik mij nu. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld een “bericht 
overbrengen aan een ander”, maar goed u snapt wat ik bedoel. 
Ik had nog hoop dat ik in het kader van een verjaardag of  feestdag het leuk zou gaan vinden 
om een inkoop te doen. Een tv uitzoeken dat kan ik wel en ook een computer, maar voor de 
rest… ho maar. Een wensenlijst helpt bij het gericht zoeken, maar het probleem dat mij 
meestal treft is dat het beoogde òf  buiten mijn budget valt òf  dat ik geen flauw idee heb wat 
de juiste uitvoering is. 

Ik heb het al moeilijk als mijn vrouw vraagt om een pak aardappelpuree uit het vak te pakken 
“van het merk dat we altijd hebben”. Een licht gevoel van paniek slaat toe, terwijl ik hoop het 
pak te herkennen. Dus mocht u ooit een wanhopig zoekende man in de supermarkt 
tegenkomen: that’s me! 
Zo bekeken is december eerder een crisismaand dan een feestmaand. En dan hebben we het 
nog niet eens over de feestmaaltijden die ieder zich verplicht voelt te produceren, want 
tradities zijn nu eenmaal hardnekkig. Wat zullen we dit jaar eten? Het maakt mij niet uit. Mijn 
reactie is al jaren: Doe maar gewoon, als het maar smaakt en voedzaam is. We komen er tot nu toe 
echter niet mee weg. 

Persoonlijk vind ik de inspanningen en het bedrag dat wordt besteed aan een copieuze 
maaltijd niet opwegen tegen het tempo waarmee iedereen het naar binnenwerkt. Daarmee 
zijn wij dus allang gestopt. 
Heb ik dan een hekel aan de feestdagen? Nee, het toeleven naar de Sint, de serious request 
week, de Kerstdagen, de top2000-week en Oud & Nieuw vind ik heerlijk. Sterker: ik geniet 
tenvolle van het vooruitzicht. Helaas valt het daarna meestal tegen. De uitdrukking het bezit 
van het artikel is het einde van het vermaak lijkt bij mij ook hier van toepassing. 

Ben ik dan iemand die niet gauw tevreden is? Dat zou men kunnen denken, maar ik hou het 
zelf  bij de perceptie de weg er naartoe is minstens zo belangrijk als het doel zelf. 



Kijk… nu besef  ik ineens waarom ik dat shoppen toch weer wel leuk vind. Op pad in een van 
onze lokale winkelcentra geniet ik van het kijken naar de mensen en de entourage. In 
december  geniet ik van de zorg die winkeliers besteden aan het creëren van een feestelijke 
sfeer. Mijn partner is ondertussen druk bezig met het verzamelen van de waren op haar 
inkooplijstje. Ik laat haar in de waan dat ik graag mee ga om boodschappen te doen. 

Ik wens mijn mannenbroeders veel kijkplezier en mannen: keep the illusion alive. 

PS 

De trouwe lezer van mijn column zal begrijpen dat er dit jaar weinig van komt van shoppen. Ik ben dankbaar 
dat het met mijn vrouw sinds een paar dagen beter gaat, dat haar herstel  doorzet. Wij zijn december met heel 
andere emotie ingegaan. 
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Het miezerige boompje en de voedselbank 
Wat een miezerig boompje. Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren. Toch 
moet het begin jaren zestig geweest zijn. Mijn vader had het bestaan om tot het 
laatst te wachten. Wat was ik teleurgesteld. 

Tegenwoordig staan de (kunst)kerstbomen al op 1 december te pronken in de woonkamer. De 
meeste mensen kunnen zich een exemplaar veroorloven. In mijn jeugd was het de vraag of  
men voldoende weekloon had ontvangen om vlak voor de kerst een boom aan te schaffen. 

In die tijd werd een boom ter plaatse van de verkoop op een kruis geplaatst. Toen vierden 
velen de kerst nog als het geboortefeest van Kindeke Jezus. In dat licht bezien, is het best een 
rare symboliek dat de kerstboom aan het kruis werd genageld. 
Maar goed die vader van mij dus. Hij had een drukke betrekking – jobs had men toen nog 
niet – en hij kwam op kerstavond om vijf  uur thuis. Het was al heel donker en koud, ijskoud. 

De winkelsluiting was gewoon om zes uur – niks vroeger naar huis – en dus kon hij nog 
makkelijk een boom kopen. Dat dacht hij althans. 
Ik liep aan zijn hand mee door donkere straten. Feestverlichting bestond nog niet. 

Wat was het ongenadig koud die avond. Aangekomen bij de winkelier die de bomen verkocht, 
keken we beiden teleurgesteld naar de laatste drie exemplaren. Twee daarvan waren 
 grotendeels uitgevallen, amper nog een naald te bekennen. “Doe mij die maar”, zei mijn 
vader wijzend naar een onooglijk boompje van krap een meter hoog met takjes die zo klein 
waren dat we er bij thuiskomst amper een kaarsje op konden bevestigen.  We liepen naar huis 
en het huilen stond mij nader dan het lachen. Is dat onze boom? We lijken wel armelui. Ik 
schaamde mij rot en trok mijn ijsmuts diep over mijn hoofd tot vlak boven mijn ogen en keek 
de hele weg naar huis naar de grond waar de ijzige kou en de sneeuw mijn voeten in 
rubberen kaplaarzen onderhand gevoelloos maakten. 

Thuis aangekomen ben ik eerst bij de kolenhaard gaan zitten om weer op temperatuur te 
komen. Na een uurtje stond hij er dan: onze boom. Het mocht wat. Ik nam mij voor dat ik 
later ieder jaar een mooie boom zou kopen, op tijd en steeds mooier. 

Toen ik eenmaal getrouwd was, heb ik dat voornemen voor ons gezin omgezet in een jaarlijks 
terugkerende traditie. 
Het is inmiddels heel gewoon in deze tijd, maar voor mij voelt het nog steeds als een 
genoegdoening tegenover dat miezerige boompje. Een dergelijk gebaar past ons allen ook 
rond de kerst richting de Voedselbank. Alleen is het dan een genoegdoening richting het 
armoedespook. Laten we ruimhartig geld en goederen schenken opdat anderen die het 
minder breed hebben toch een mooie kerst mogen vieren. 
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Bewust(eloos) 
Men praat altijd heel vroom over hoe de mens in december meer openstaat voor 
anderen. Men noemt elkaar invoelend, begripvol, meelevend, empathisch, 
 verdraagzaam enzovoort. Laat mij u wakker schudden en deze mythe voorgoed 
de wereld uit helpen: in de laatste week van het jaar laat de mens zich van zijn 
slechtste kant zien. 

Men serveert het gezin gedurende deze week overvloedig snacks en maaltijden. Daarvoor 
laten veel dieren het leven: de kalkoen, kip, konijn, fazant en ander gevogelte wordt in grote 
getale verorberd.  Rund en varken zijn ook flink vertegenwoordigd op uw bord of  we het nu 
over biefstuk, tartaar, tournedos of  kalfsfilet hebben. 

Soms neemt Moeder Natuur wraak: het bacchanaal zal niet iedereen goed bevallen. De 
overvloedige maaltijd gecombineerd met alcohol zal zijn tol eisen. 
Onder de noemer van feestdagen wordt een ware slachting aangericht onder de dieren. Niet 
alleen gevogelte en vee, maar ook veel vissen maken hun laatste gang door het menselijk 
spijsverteringskanaal. Uw snacks zijn belegd met zalm, tonijn. Er wordt kaviaar en kuit 
gegeten. 

Wij zijn niet zo, wij eten salade, hoorde ik laatst een man zeggen. Die was de naïviteit nog niet 
voorbij. Het bleek niet over aardappelsalade te gaan. Hij realiseerde zich toen pas dat het 
vlees- en vissalades zijn gegarneerd met ei. Zo onnadenkend koopt de gemiddelde mens zijn 
voedsel… 
En men gaat nog verder. Op de laatste dagen van het jaar begint de jeugd met het 
terroriseren van huisdieren. Ze hebben het niet door. Het vuurwerkbombardement jaagt 
hond en kat de stuipen op het lijf. Ze zijn angstig en gestresst. In het eerste uur van het 
nieuwe jaar zullen velen met dat vuurwerk heel veel fijnstof  de lucht in schieten. Het wordt 
nog verergerd door de boomverbrandingen. Dat is allemaal slecht voor de natuur en voor de 
medemens met longproblemen. Het ergste is dat veel volwassenen van harte daaraan 
meedoen. 

Ik ben geen moraalridder. Vrijheid blijheid is mijn leus, maar neem daarbij wel je 
verantwoordelijkheid. Wie de claim wil waarmaken dat de mens een bewust handelend wezen 
der schepping is, mag van mij zich nog wel een keer achter het oor krabben. Waar zijn we mee 
bezig, is toch wel de minste gedachte die bij hem op moet komen. 

Laten we het al helemaal niet hebben over het vrome Vrede op Aarde. Ik ben jaren geleden 
gestopt met mijn vrienden een conflictvrije wereld toe te wensen met Nieuwjaar. 
Ik ga mijn feestdagen in met dezelfde houding als de rest van het jaar. Ik gedraag mij zoals ik 
wil dat ook anderen zich gedragen en probeer op die wijze een goed voorbeeld te zijn. 
Collega Martijn noemt dat ‘goed rentmeesterschap’. Ik sluit mij graag aan bij dat 
gedachtengoed. 

Ik wens iedereen een bewuste kerstperiode toe. 
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Een Kerststrandwandeling 
Rond mijn twintigste was ik lid van jongerensociëteit “Komenga” in het 
Rotterdamse. In 1973 gingen wij met een aantal leden  op tweede Kerstdag ’s 
middags eerst uitwaaien op het strand van Oostvoorne alvorens aan te schuiven 
voor het gezamenlijk kerstdiner. Het was een traditie die al enige jaren stand 
hield. Er was altijd wel iemand die een auto kon lenen, dus dat was daarmee 
goed te doen vanuit het zuidwestelijk deel van Rotterdam. 

Ik herinner mij dat het deze keer een bijzondere strandwandeling werd. Een van de 
deelnemers - een oud-klasgenoot, tevens toenmalige vriend, later was hij ook enige jaren mijn 
zwager - had een bijzonder verhaal gelezen in het damesblad Margriet. Dat bleek hetzelfde 
verhaal als wat ik de dag ervoor had gelezen. De titel is Jonathan Livingston Zeemeeuw van 
de schrijver Richard Bach. We raakten erover aan de praat en het hield ons voor de rest van 
de wandeling aan de praat. 

Ik vergat het verhaal tot de filmversie “Jonathan Livingston Seagull” verscheen in 1976. Hij 
draaide in de kleinste zaal van Calypso waar maximaal 50 man in konden. Met mijn 
aanstaande vrouw bekeek ik deze film waarvan in eerste instantie het verhaal veel indruk op 
ons maakte. De bijbehorende muziek maakte het voor ons monumentaal. De muziek is 
geschreven en gezongen door Neil Diamond, waarvan ik al jaren fan was. Deze muziek – 
eerst op  LP en later op CD – is sindsdien niet meer uit onze verzameling favorieten weg te 
denken. Het verhaal helpt ons nog regelmatig weer op pad. 

Klik HIER voor een impressie van de filmmuziek. De beelden zijn niet uit de film, maar zijn 
wel vergelijkbaar met een aantal scenes. 

Jaren later hebben we de film op DVD gevonden en ook een boekversie kruiste later ons pad. 
We lenen de film weleens uit aan iemand die worstelt met zichzelf  en zijn omgeving. Dat is 
namelijk waarover dit verhaal gaat. Deze spirituele klassieker inspireert lezers om hun eigen 
weg in het leven te volgen en zo hun ware potentie te gebruiken. Ik zou willen dat iedereen dit 
verhaal tot zich nam en daarmee zichzelf  mentaal een steun in de rug kon geven.  Het is 
echter niet iedereen gegeven om de boodschap van het verhaal tot zich te laten doordringen. 
Het  is een allegorische vertelling over een unieke vogel met de naam Jonathan Livingston 
Seagull. 

‘Voor de meeste meeuwen is het vliegen niet dat telt, maar het eten. Voor deze meeuw echter was niet het eten wat 
telde, maar het vliegen.’ 
Het vermogen te vliegen is de metafoor die dit verhaal zijn hoge vlucht geeft. Het is een 
moderne klassieker, een fabel over het zoeken naar een hoger doel in het leven, zelfs als jouw 
kudde, stam of  buurt jouw ambitie bedreigend vindt (op een bepaald moment is onze geliefde 
meeuw zelfs verbannen uit zijn kudde). 

Door zijn hogere visie niet te compromitteren, leert Jonathan de betekenis van liefde en vriendelijkheid en krijgt 
hij de uiteindelijke beloning: transcendentie. 
Het is overigens geen dik boek. Wie openstaat voor deze vorm van verhalen kan ik het warm 
aanbevelen. Voor mij biedt het al 40 jaar inspiratie en motivatie. 

Klik HIER voor het boek. 
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Stilstaan bij het oude jaar 
Het is een goede traditie om aan het einde van een jaar even stil te staan bij het 
afgelopen jaar. Dat jaar komt nooit meer terug. Dat is waarschijnlijk het 
onderliggende sentiment waarom de mens het viert. Toch is het feitelijk een 
merkwaardig verschijnsel. 

Vorig jaar heb ik die laatste gedachte vastgelegd in een gedicht. Ik wil dat graag met u delen, 
maar eerst wens ik een gezond en mooi 2014 toe. Ik hoop dat u ook volgend jaar een trouwe 
lezer mag blijven. Het gedicht is ieder jaar toepasbaar, daarom deel ik hem dit jaar in mijn 
column. 

* * * 

Stilstaan bij het oude jaar 

Even stilstaan bij het einde van een jaar. 
Is een jaar bijzonder genoeg om dat te vieren? Jaar na jaar? 

Het is heel goed te verklaren: Moeder Natuur.  
Een waarneembare cyclus die opnieuw begint. Jaar na jaar. 

De mens in zijn beperking heeft daar een feit aan toegevoegd.  
In het midden van de winter zijn nachten lang. Jaar na jaar. 

De cyclus begint vanuit het donkere niets. 
De wereld ontvouwt haar schone pracht en groeit en bloeit. In de loop van het jaar. 

Daar toont zich ook de beperking van de mens. 
Hij denkt vanuit de oude wereld: het noordelijk halfrond. Jaar na jaar. 

Het hoogtepunt van die cyclus is in het Zuiden. 
Bekijk het maar eens van die kant: zij feesten op het hoogtepunt. Jaar na jaar. 

Het maakt niet uit in feite wat je viert.  
Zolang het voor de mens bijzonder genoeg is, viert hij de overgang. Oud- op Nieuwjaar. 

Zo bekeken valt goed te begrijpen dat er geen oude-maand-dag is.  
Het zou snel gaan vervelen. Binnen een jaar. 
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Door de ogen van de dominee 
Vrijdag was ik voor het eerst bij de voedselbank in Maassluis. Een stad binnen de 
stad. Verschillende nationaliteiten. Vrijwilligers uit de middenklasse. Bergen 
met voedselpakketten. Het lijkt wel een markt. Met als verschil dat de 
marktkooplui op deze markt liever zo min mogelijk klanten zien. En er zelf  niet 
van hoeven te leven. 

De voedselbank staat symbool voor het andere gezicht van Maassluis. The dark side of  the 
moon. Wie door Maassluis fietst ziet de Vlieten, de dijk, de haven, de Waterweg en de flats 
van de Merellaan. Wie door Maassluis fietst ziet de dagjesmensen, de Grand Cafés en de 
Groote Kerk. Wie door Maassluis fietst ziet heus wel een multiculturele bevolking, maar geen 
stad binnen de stad. Een stad, prettig om te leven, met een lange geschiedenis, een 
geschiedenis uit één stuk. 
In werkelijkheid is dat onzin. Achter elk raam in De Vloot, elke winkelpui in Koningshoek en 
elke deur van een klaslokaal schuilt een ander verhaal. Als dominee kom ik wel eens ergens 
binnen waar een ander niet komt. Het verbaast mij elke keer weer wat een geschiedenis 
mensen met zich mee dragen. Dat geldt natuurlijk voor ouderen. Maar het geldt minstens 
zozeer voor de 30-jarige asielzoeker uit Irak, die haar zoontje van 1 heeft meegebracht, en 
haar twee oudere kinderen met haar man in Bagdad heeft achtergelaten. Ook zij woont in 
Maassluis. 

Bij de Voedselbank ontmoette ik ook een jonge vrouw van maatschappelijk werk. Zij komt 
elke dag met de trein van Den Haag naar Maassluis. Voor veel Maassluizers is dat precies 
omgekeerd. Elke ochtend, vijf  dagen per week, vindt er op de A20 een Exodus plaats. Elke 
avond keren enkele duizenden Maassluizer forensen weer terug uit hun min of  meer 
vrijwillige ballingschap, de meesten met een goed belegde boterham. 
Wat doet een dominee in deze stad? Luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. Spreken doet hij 
natuurlijk ook. Maar dan toch vooral over wat hij heeft gezien en gehoord. 
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Geloven in Maassluis 
Ooit zag Maassluis er, wat geloven betreft, eenvoudig uit. Er waren hervormden, 
die kerkten in de Groote Kerk. Er waren ook gereformeerden, die kerkten in de 
Noorderkerk (waar nu de Immanuelkerk staat). Er was een relatief  kleine 
katholieke parochie, en een aantal protestantse minderheden. De grote 
meerderheid van Maassluis was actief  lid van een kerk. Dat was de norm. Niet 
alleen op zondag, maar de hele week – bij het boodschappen doen, op school, 
met je vrienden en je familie. Je merkte het overal. Vandaag de dag zitten op een 
goede zondag nog zo’n 2000 Maassluizers in een kerk. Dat lijkt veel, maar het is 
slechts zo’n 7% van de bevolking. De meerderheid van de Maassluizers is geen lid 
(meer) van een kerk. 

Ik geloof  niet dat we hierom hoeven te treuren. Sociale druk was bij de kerkgang vaak 
belangrijk, en die is er nu niet meer zo veel. De kerken zagen elkaar bovendien als 
concurrent. Tegenwoordig weten ze elkaar beter te vinden, en zijn de grootste kerken van 
Maassluis (hervormd en gereformeerd) zelfs gefuseerd. Dat zijn de positieve effecten van de 
krimp. Een goede christen moet bovendien weten wat nederigheid is. Dat kan geen kwaad. 
We leven in een tijd waarin ieder voor zichzelf  bepaalt wat belangrijk is en goed. Opvallend 
genoeg lopen verreweg de meeste mensen elkaar wel, nog steeds, klakkeloos achterna. Niet 
meer op weg naar de kerk, maar wel op het fietspad langs de Waterweg op een zonnige dag. 
Op twitter, tijdens een uitzending van om het even welke nieuwe serie of  talentenjacht er nu 
weer trending is. Of  in een willekeurig toeristenoord in Zuid Europa, waar overal enclaves 
van Nederlanders zijn. Kijk maar eens in een willekeurige opgeknapte burgerlijke tuin, achter 
één van de vele middenklasse koopwoningen van Maassluis: zie je daar niet overal hetzelfde 
Boeddhabeeld? 

De nieuwe tijd maakt mij nieuwsgierig. Waar halen Maassluizers hun inspiratie vandaan? Van 
welke brokken van het geloof  hebben ze afscheid genomen, en waar geloven ze nog in – 
ondanks de kerk? Waarmee hebben ze de kerk in hun leven vervangen, en wanneer denken ze 
er nog nostalgisch aan terug? Religie is overal, zeggen sommige collega’s van mij. Check maar 
eens hier of  hier. Maar wat is religie? Maassluizers geloven met hart en ziel in hun eigen huis 
en tuin. In hun uitzicht op de Waterweg. In hun bedrijf, hun baan, hun voetbalclub, en hun 
kinderen uiteraard. 
Je zou kunnen zeggen dat we geloven in de middenklasse, of  in de normen en waarden 
daarvan. En wie droomt er nooit van promotie naar de upper class? Misschien is het aardig 
om daar nog eens wat mee te doen. De hedendaagse goden van Maassluis. 
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De God van Maassluis 
Godsdienst kun je omschrijven als de zoektocht naar het ultieme. Religie is het 
domein van alles wat het alledaagse overstijgt. Nu de kerken leeglopen rijst de 
vraag: wat is voor Maassluizers het ultieme, het allerbelangrijkste in het leven, 
nu de goden van hun respectievelijke kerken worden doodgezwegen? Of, anders 
gezegd: wie is de nieuwe God van Maassluis?  
 
Ik natuurlijk. Ik ben dat helemaal zelf. Dat is niet mijn persoonlijke antwoord (dat zou wat 
zijn), maar het antwoord van de tijd waarin we leven. Het ik denk dus ik ben van Descartes, 
een filosoof  die nog in Leiden heeft gewoond en trouwens heel gelovig was, heeft uiteindelijk 
geleid tot onze winkel- en mediacultuur. De hoogste waarde van het leven is je eigenbelang. 
Dat heeft bovendien nog een evolutionair voordeel ook. Het invullen van je eigenbelang kun 
je het beste doen door veel en volop van het leven te genieten. En hoe kun je dat beter doen 
dan door te winkelen en te ontspannen? 

Het ultieme voor een Maassluizer heeft vaak te maken met water. Met een balkon of  een 
zonnige achtertuin. Voor een echte Maassluizer heeft het te maken met de grond waarop je 
geboren bent, de stad waar je zoveel mensen kent. In andere opzichten verschillen 
Maassluizers weinig met andere Hollanders. Het uiteindelijke doel? Rijk worden. In de vorm 
van een gelukkig gezin, een eigen huis en tuin, twee glanzende auto’s voor de deur en een 
gezonde oude dag. Een paar mooie vakanties door het jaar heen, en het gevoel een beetje 
belangrijk te zijn. 
Het klinkt zo eenvoudig. Maar vergeet niet dat je het niet zelf  kunt verdienen. Geluk is als een 
vlinder die om je heen vliegt, die, als je hem probeert te grijpen, onmiddellijk wijkt. Of  je 
drukt hem dood in je hand. De gevaren voor het ultieme leven in Maassluis: werkeloosheid, 
echtscheiding, ziekte, restschulden en pensioensverlies. Het kan ons allemaal gebeuren. Het 
maakt je niet minder mens als het je gebeurt (in tegendeel zelfs), maar het is wel een streep 
door de rekening. 
Het ware geluk valt je toe, bovenop (of  ondanks) al je eigen inspanning. Het is dat simpele feit 
wat christenen bedoelen met de term genade. Het ultieme leven is een geschenk van God. Is 
het daarom dat zoveel Maassluizers nog steeds in ‘iets hogers’ zeggen te geloven, ook al gaan 
ze niet naar de kerk? 
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Het beloofde land 
Maassluis het beloofde land. Het klinkt misschien gek, maar zo was het voor vele 
jonge echtparen en gezinnen, vele jaren lang. Zij trokken Maassluis binnen in een 
lange stoet. In de buitenwijken van de stad verrezen duizenden appartementen 
en eengezinswoningen. Betaalbaar en zonder wachtlijst. 

Met de huidige leegstand zou je het bijna vergeten, maar een eigen huis en haard was lange 
tijd niet voor iedereen weggelegd. Toen de woningnood op haar hoogtepunt was, begon 
Maassluis snel te groeien. Waarom was Maassluis zo aantrekkelijk? Het kost weinig moeite 
om je dat voor te stellen. Het heeft niet alleen een charmante binnenstad, maar het is vooral 
goed gelegen in de regio. Er is werkgelegenheid. En veel ruimte om te bouwen. 

Aan de oost- en westkant van Maassluis ontstonden nieuwe gemeenschappen. Het was een 
tijd van opbouw en pionierwerk. Winkelcentra waren er nog niet, de wegen waren slecht. 
Maar iedereen begon met dezelfde vrolijke pioniersgeest: we gaan er samen wat van maken. 
Het bezit van een eigen huis en tuin vormde slechts het begin. Er kwamen kinderen in 
Maassluis, en in het kielzog daarvan scholen, kinderopvang, en vele andere voorzieningen. Er 
heerste een gevoel van: wij gaan er wat van maken met elkaar. Er woonde een homogene 
groep. De suburbanisatie in volle gang. 
De gemeenschapsgeest van de vreemdelingen die begonnen in Maassluis West, veelal 
Hagenezen en Westlanders, is nu grotendeels weg. De jongeren van toen zijn de ouderen van 
nu. De stedelijke problematiek van Rotterdam is uit het oosten overgewaaid. De nieuwbouw 
is sinds de kredietcrisis van 2007 gestagneerd. Maar al eerder kwamen er barsten in het 
ideaalbeeld van de wijk. Bijvoorbeeld toen Maassluis West gebouwd bleek te zijn op zwaar 
vervuild havenslib. De tuinen en plantsoenen van talloze woningen moesten worden 
afgegraven en vernieuwd, om van ernstige ziektes maar te zwijgen. 

Het valt mij elk jaar weer op hoe Maassluis leegtrekt in de zomertijd. Elk zichzelf  
respecterend Maassluizer gezin met twee auto’s of  meer, en dat zijn er nogal wat, trekt 
minstens drie weken naar zuid Frankrijk of  verder. De kinderen gaan daarnaast op kamp. 
Toeristen die naar Maassluis komen zijn er daarentegen weinig. Als Maassluis door het jaar 
heen al een slaapstad is, dan mag het in de zomervakantie gerust een comastad worden 
genoemd.  !
Zo blijkt het idee van het beloofde land voortvluchtig te zijn, telkens opnieuw. Het paradijs op 
aarde is overal, maar niet hier en nu. Er is altijd wel iets nieuws, iets groters, iets beters om 
naar te verlangen. Ondertussen zijn we onderweg. Een weg door de woestijn. 
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Een eigen huis 
Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte. Misschien kan ik er, als 
bewoner van een riante ambtswoning van de kerk, maar beter mijn mond over 
houden. Maar het bezit van een eigen huis is een obsessie voor veel bewoners van 
Maassluis. 

Afgekomen op de grootschalige nieuwbouw aan de uitgedijde flanken van de stad, kijken veel 
Maassluizers niet op een verhuizinkje of  twee. Als je er maar op vooruit gaat, toch? Er 
schijnen zelfs stadsgenoten te zijn die bij het verschijnen van elke nieuwe wijk weer een 
nieuwe woning betrokken, en hun oudere woningen herhaaldelijk met winst hebben 
doorverkocht. Neem het ze eens kwalijk. De woningmarkt was jarenlang where it’s at. 

Bij wat oudere Maassluizers is alles met uitzicht op de Waterweg favoriet, zodra ze hun 
doorzonwoning gedag hebben gezegd. Wie een wat dikkere bankrekening heeft woont in één 
van de drie torenflats aan de Merellaan, of  in één van de gloednieuwe flats op het Balkon. 
Overigens zitten er ook nog heel wat huurwoningen bij. Maar die gaan vandaag de dag ook 
niet meer voor niets weg. Duizend euro per maand is heel gewoon. 
Maar wat is bezit? Ieder mens wordt naakt geboren, zoals ik mij altijd herinner als ik via Den 
Hoorn Delft binnenrijd . Ieder mens gaat dood, en alles wat je bezeten hebt, laat je achter. 
Nu durf  ik wel te stellen dat de wijze waarop je familie aan het eind van je leven afscheid van 
je neemt, belangrijk is. Ik ben immers nog wel eens betrokken bij een uitvaartdienst. Het bezit 
van immateriële zaken, zoals liefde en relaties, herinneringen, wijsheid en karakter, daar wil ik 
nog wel een lans voor breken. Maar het bezit van een lapje grond, met een hoopje stenen 
daarop gebouwd? 

Een dak boven je hoofd wordt pas belangrijk als je er geen hebt. Ook in Maassluis lopen er 
wel een paar zwervers rond. Als zij zich zorgen maken over waar zij vannacht zullen slapen, 
ja, daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. Maar u en ik? Zorgeloosheid is één van de 
kernwaarden van het christelijk geloof. Om een goed mens te zijn, moet je kunnen 
relativeren. Anders kun je geen onderscheid maken tussen wat werkelijk belangrijk is, en alle 
bijzaken die het leven kent. 
Tenslotte geloof  ik dat alles ons geschonken is. Wie heeft er ooit een goede opvoeding 
verdiend? Hoe kun je ooit hen terugbetalen, die je alles in het leven geschonken hebben? De 
anonieme generaties van de geschiedenis die onze wegen hebben gebouwd. De aarde die ons 
voedsel voortbrengt, met de hulp van deskundige landbouwers, die door schade en schande 
wijs zijn geworden. Het klimaat, dat ons vruchtbare zon en regen brengt. De economische 
structuur. Het valt ons allemaal toe. Of, zoals de dichter Jan Arends het provocerend stelt: er is 
nog nooit een mens geweest die een korrel aarde heeft bezeten.  
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De God van Maassluis 
Ik geloof  niet dat de woorden ‘ultiem’ en ‘Maassluis’ vaak met elkaar worden 
gebruikt. Het staat in de regio bekend als een uit zijn voegen gegroeid 
vissersdorp. Of  net even anders: als een onbeduidend provinciestadje, slechts 
bekend vanwege een schrijver die later uitgebreid zijn gal heeft gespuwd over 
zijn jeugd aldaar. 

Toch is het hier goed toeven. De kwalificatie ‘slaapstad’ kan ook als voordeel worden gezien. 
Vorige week schreef  ik al over de grote intocht vanaf  de jaren ’70. Sinds toen is de bevolking 
van Maassluis pakweg verdrievoudigd. Aantrekkelijk is het dus wel. 

Ik zou niet durven stellen dat het gras in Maassluis groener is dan in Maasland, het dorp 
hiernaast. Dat bedoel ik letterlijk. Het gemiddelde Maaslander gazon is een stuk groter en 
vermoedelijk ook groener dan in Maassluis. Maar dat is niet gezegd dat een Maassluizer niet 
geeft om zijn eigen huis en tuin. Fietsend door de stad en op bezoek bij mensen thuis valt mij 
telkens weer op, hoe goed de meeste tuintjes onderhouden zijn. Hoe keurig de kozijnen zijn 
geverfd. En hoe netjes de parken en perken er uitzien in de stad. 
Veel Maassluizers zoeken het buitenshuis. Er moeten de laatste jaren zeker enkele duizenden 
elektrische fietsen aan Maassluizers zijn verkocht, zo vaak als ik tegenwoordig bergop word 
ingehaald door grijsaards, op de col de Maassluis. Jongere Maassluizers maken bij voorkeur een 
verre reis, of  kiezen voor een feestvakantie op één van de geijkte locaties in Nederland of  
Zuid Europa. Ze gaan uit in Rotterdam. Oudere Maassluizers kiezen liever voor een cruise, 
of  bezitten een vakantiehuisje of  een caravan. Wat doen Maassluizers nog meer in hun vrije 
tijd? Ze drinken wat op de Markt en vieren hun feestjes met een high tea bij Monsieur Paul. 
Ze ergeren zich aan wielrenners langs de Waterweg. Ze flaneren op één van de vele 
activiteiten in de open lucht, die in de stad worden georganiseerd – de Furiade als jaarlijks 
hoogtepunt. 

Er is ook een andere kant van de stad, die je niet zo snel ziet. Die kant wordt gesymboliseerd 
door de 19-jarige jongen uit Maassluis die nog steeds vastzit in verband met de 
examendiefstal op het Ibn Ghaldoun. Door de steeds omvangrijker wordende klandizie van 
de voedselbank. Door de brutale inbraken dit jaar bij de Immanuelkerk en het Leger des 
Heils. En door het slopen van de achterstandsflats in Burgemeesterswijk, waar keurige 
(voornamelijk) koopwoningen voor terugkomen. Zo worden de problemen netjes verplaatst. 
Of  je nu de elektrische fiets pakt of  De Rotterdam, van zulke zaken kom je niet zo makkelijk 
weg. We hebben meer vrije tijd dan ooit. Maar de problemen die er altijd zijn geweest, zijn 
ook vandaag present. 
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Stad van de Dankbaarheid 
Ik droom van Maassluis als een stad van dankbaarheid. Een stad waar elke 
inwoner zich realiseert dat hij bevoorrecht is. Niet dat Maassluis nu de meest 
leefbare stad ter wereld is. Maar de meesten van ons zijn gezegend en rijk. 
Gezegend met vrede, voedsel, woonruimte en ontwikkeling. Rijk aan 
vriendschap, liefde en contact.  

Ik droom van een Maassluis waar de mensen uitbundig vieren dat ze vrolijk en gelukkig zijn. 
Niet dat ze dat altijd zijn. Maar wel dat ze vrolijker en gelukkiger zijn dan de mensen ooit zijn 
geweest. Ik droom van Maassluizers die zich bedrinken van geluk. Niet uit verveling of  
ellende, zoals de gewoonte schijnt te zijn, maar uit vreugde en geluk. 

In mijn droom is het niet altijd feest. De ochtend na het grote feest gaat iedereen aan de slag. 
Oude wonden worden geheeld. Er worden nieuwe verbanden gelegd. De armoede verdwijnt, 
net als de eenzaamheid, de luiheid en de teleurstelling. En dat alles uit dankbaarheid. Omdat 
de meest bevoorrechten onder ons niet te beroerd zijn om zichzelf  volledig te geven — om te 
delen in andermans verdriet. De ziel van deze stad heeft niets te maken met de dagelijkse 
zaken waar wij ons allemaal zorgen om maken, zoals aanzien, arbeid, geld en ‘ik’. De ziel van 
deze stad is dankbaarheid. En je bent pas echt ergens dankbaar voor, als het leidt tot een 
ommekeer. 
Wie moeten we dan dankbaar zijn? Daar kun je verschillend over denken. Onze voorouders 
bijvoorbeeld, die deze stad hebben gebouwd. Onze geliefden. Het klimaat. De werkgevers, de 
overheid, de geschiedenis, de vruchtbaarheid van het land en de zee. De mensen van overzee, 
die de prijs van onze rijkdom hebben betaald. Het toeval, niet te vergeten. Als gelovig mens 
zeg ik natuurlijk: wij danken de Heer onze God, die dat alles omvat. 
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Sterven in Maassluis 
Laatst was ik weer eens op de algemene begraafplaats van Maassluis, waar 
onlangs ophef  was vanwege een geschonden graf. Een wandeling langs de 
graven, oud en nieuw, laat zien hoe de stad veranderd is. Grafstenen van voor 
1970 zijn eenvoudig van vorm en allemaal van steen. De tekst is vrij standaard: 
de volledige naam, geboortedatum, sterfdatum, en vaak een (verwijzing naar) een 
bijbeltekst.  

Na 1970 wordt het al wat meer divers en persoonlijker, met een simpele aanhef  als ‘hier ligt 
onze geliefde (groot)moeder’. Maar na 1990 wordt het pas echt anders. Grafstenen in allerlei 
vormen en maten, van allerlei soorten steen of  glas. Er komt steeds meer franje bij. Bij 
sommige graven zie ik attributen als een voetbal, speelgoed (bij een kindergraf), of  zelfs een 
blikje bier. Is dat achtergelaten door een zwerver of  een grapjas, misschien? Onwaarschijnlijk, 
gezien het keurige beheer van het terrein. 

Wat zegt dat over onze cultuur? Dat er veel ruimte voor persoonlijke expressie is. We hebben 
meer te besteden, wat het gebruik van nieuwe materialen en ingewikkeldere vormen 
verklaart. Er is minder groepsdruk en schaamte, waardoor steeds meer mensen kiezen voor 
iets anders dan normaal. 
Dat laatste is ook zichtbaar bij de vormgeving van een afscheidsdienst. Ik word regelmatig 
gevraagd om zo’n dienst te leiden voor een compleet onkerkelijk publiek. Dan staan er op 
verzoek van de overledene zelf  een paar oude kerkliedjes op het programma, uit de categorie 
van vóór 1970 – die haast niemand meer kent. Dat wordt gecombineerd met een eigentijdse 
vorm van het ophalen van herinneringen, door een gedicht of  een persoonlijke brief. En soms 
met moderne volksmuziek van Volumnia en Nick en Simon. Ook het aansteken van kaarsjes 
is populair. 

Op zich een positieve ontwikkeling. Het is altijd weer aangrijpend om te zien hoe mensen 
omgaan met verdriet. Welkom is welke vormgeving dan ook die daarbij helpt. Soms levert het 
verrassende en indrukwekkende momenten op. Ik krijg er ook wel eens kromme tenen van. 
Mijn eigen smaak als het op sterven en herinneren aankomt? Die doet er niet toe. !
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De sprong 
Gisteren kwam ik thuis na een week leven als een Godzoeker in Frankrijk . Ik 
sprak onder meer met een Nederlander die al zo’n 30 jaar in Bangladesh woonde, 
en onlangs reisde van Rotterdam naar de Hoek. Het gesprek met de goede man 
was verhelderend. Bangladesh is dicht bevolkt. 83% van de mensen is moslim, 
135 miljoen stuks. En dan zeggen ze in het Westland dat er in Maassluis veel 
moslims wonen. Overdrijven is ook een vak. 

De man was een uitgezonden broeder van Taizé. Hij vertelde over hulp aan half  dode 
zwervers en lijm snuivende kinderen. In het lesprogramma van de week werd herhaaldelijk 
gesteld dat geloven zich plaatsvindt buiten je veilige comfort zone. Dat was voor deze man wel 
heel letterlijk het geval. Hij was voor een paar weken in Frankrijk en Nederland. Daarna ging 
hij weer terug. 

Thuisgekomen zag ik een stapeltje ansichtkaarten liggen. Groetjes uit Maassluis, stond erop, met 
een mooie plaat uit de stad. Er zaten bonnetjes bij voor de voedselbank. Bij elke verkochte 
kaart wordt die met een euro gesteund. 
Het is misschien een cliché, maar het werk van de Nederlander in Bangladesh wordt mogelijk 
gemaakt door vele handen. Zij dragen allemaal iets bij. Hetzelfde geldt voor het werk van de 
voedselbank. Zonder support van een brede groep bereik je helemaal niets. 
Toch vergt de laatste stap, om echt iets groots van de grond te krijgen, en niet te blijven 
hangen in kleine gebaren en goede bedoelingen, een flinke sprong. Makkelijk is dat niet. 

Je moet er toch niet aan denken om het mooie Maassluis te laten voor wat het is, en te 
emigreren naar een verre en arme plek. Of, als het daarom gaat, 40 uur per week keihard te 
werken als vrijwilliger bij de voedselbank. Toch zijn er mensen die durven te gaan. 

Het enige wat we kunnen doen is deze mensen een hart onder de riem steken, opdat ze 
blijven doen wat ze doen. Zij maken deze wereld een menswaardige plaats. En hopen maar, 
dat sommigen van ons moedig genoeg zijn voor de sprong. 
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De val 
Ik hoop maar dat er geen lezers zijn die mijn oproep tot ‘de sprong’  van vorige week al te 
letterlijk hebben genomen. Donderdag werd er namelijk bekend dat er iemand uit de Engel 
gesprongen was, een hoge flat aan de Peter van Anrooylaan bij de Westlandse Weg. Bij nader 
inzien leek het ‘slechts’ om een ongeluk te gaan, maar het uitsluitsel is niet publiek gemaakt. 

Toen ik het voorval een dag later bij de voedselbank ter sprake bracht, bleek de man uit de 
Engel niet de enige te zijn. Er zouden de afgelopen maanden meer mensen zijn gevallen of  
gesprongen, uit verschillende flats in Maassluis. Sommigen keken er al bijna niet meer van op. 
De lokale media zien er ook geen nieuwswaarde in. Het bericht van de fatale val wordt 
immers nergens gemeld, behalve op de dag zelf  via twitter (door bewoners van de flat zelf). 
Terwijl er donderdag ook een auto-ongeluk was op de Rozenlaan, waarover wel door diverse 
media werd bericht. Dat ongeluk liep echter met een sisser af; de bestuurder was slechts licht 
gewond. Een opvallende journalistieke keus. 

Nu worden we vandaag de dag doodgegooid met slecht nieuws. Je zou er depressief  van 
worden. Als je dat niet al was, want volgens de laatste berichten slikt bijna 1 miljoen 
Nederlanders antidepressiva . Ook al zo’n bericht. Het is een spiraal van negatief  nieuws. 
Vanzelf  treedt er gewenning op. We zijn gewend geraakt om met één vingerbeweging voorbij 
te gaan aan oorlogsgeweld op tv, en met het klikken op een nieuwe link verdwijnt een 
onwelgevallige webpagina direct uit beeld. Het is dankzij dit effect dat de 
inzamelingscampagne voor Syrië  zo mager wordt bedeeld. Er is altijd wel ergens iets mis. 
Waarom zou ik dat allemaal van dichtbij moeten zien? Daar wordt toch niemand beter van? 

Toch zou ik weleens willen weten wie de man uit de Engel was, en wat er tot zijn val heeft 
geleid. Misschien om zijn familie een kaartje te kunnen sturen of  een kort bericht. En 
waarom liggen er eigenlijk geen bloemen op de plek waar hij is geland? Is dit voorval soms 
normaal? 
Het is zo gemakkelijk om langs elkaar heen te leven. Laten we alsjeblieft toch niet teveel 
wennen aan ongelukken en geweld. Laten we ons hart niet verliezen. Want de dag dat 
niemand meer onder de indruk is van het volgende ongeluk of  geweldsmisdrijf, is de dag dat 
alle menselijkheid verloren is gegaan. 
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Geheime dienst 
Ik kende eens een voorganger van het Leger des Heils, die na de zondagse dienst 
iedereen een hand gaf  met de woorden: welkom in het leger van de Heer! Op een 
dag stond hij tegenover een jongeman die hij al jaren niet meer in zijn kerk had 
gezien. Ook hem heette hij welkom in het leger van de Heer. Daaraan voegde hij 
toe: maar waar ben je nu al die jaren geweest? De jongeman antwoordde gevat: ik 
zit bij de geheime dienst. 

Vorige week schreef  Jeroen Herben op deze plek over zijn ervaringen met het uniform van 
het Leger des Heils. Dat levert nogal eens een aardige anekdote op. Een sterk punt van het 
Leger is dat je haar officieren er zo uithaalt. Een katholieke priester ziet er meestal ook 
herkenbaar uit, met een boordje en meestal een behoorlijk kruis om de hals. Laat staan een 
monnik of  een non. 

Daar kan ik niet over meepraten. Als dominee ben ik incognito. Alleen op zondagmorgen 
haal je mij er zo uit. Soms is dat heerlijk, gewoon als mens onder de mensen. Maar soms is 
het ook lastig. Want kom er maar eens voor uit. De meesten verwachten het niet, en 
sommigen zijn met stomheid geslagen, als je vertelt dat je dominee bent. Wie doet nu in 
hemelsnaam zoiets? En dan nog wel zo’n jonge vent? Vertellen dat je dominee bent voelt in 
sommige gezelschappen alsof  je uit de kast komt. 
Daarna komen de onbenullige vragen. Mag je dan wel trouwen? Doe je dan wel aan seks? 
Mag je wel een biertje drinken? En wat doe je eigenlijk op zondag? Zulke vragen zijn voor 
veel mensen helemaal niet zo onbenullig. Ze weten het gewoon niet. Maar als je ze al 100 
keer hebt gehoord, heb je ook wel eens de neiging om een geintje te maken. Ja, ik mag wel 
trouwen, maar nee, ik doe niet aan seks. 
Zoals ik zijn er honderden, misschien wel duizenden gelovigen in de geheime dienst, alleen al 
in Maassluis. De meesten zijn geen dominee. Ze komen niet snel uit voor hun geloof, maar 
geloven doen ze wel. Ze zijn vrijwilliger bij de kerk, de ouderenbond, de voedselbank, 
stichting schuldhulpmaatje, je sportvereniging. Ze sturen hun kinderen naar een christelijke 
school en bidden voor het eten. Ze zingen in een koor of  gaan op zondag naar de kerk. Het 
kunnen zelfs je buren zijn. Maar weten doe je het meestal niet. 

Het gaat immers door voor onbeleefd om naar iemands geloof  te vragen. Het kan wel eens 
gevoelig liggen; je zou voor opdringerig door kunnen gaan. Sommige mensen kunnen er 
helemaal niet tegen. Anderen zijn er juist zo vol van dat je er beter niet over kunt beginnen, 
tenzij je alle tijd van de wereld hebt. 

Misschien is het wel genoeg om te weten dat ze er zijn. Mensen die proberen te leven vanuit 
de inspiratie van hun geloof, en op die wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij. Als je 
maar weet waar je terecht kunt, als je het echt nodig hebt. 
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Uniek Maassluis 
Ik woon nu drie jaar in Maassluis. Lang genoeg om honderden mensen te 
bezoeken en vele activiteiten te organiseren. Lang genoeg voor, om maar iets te 
noemen, betrokken te zijn bij zo’n 30 begrafenissen en huwelijken van mensen 
uit de stad. 

Op het eerste gezicht is Maassluis een heel normale stad. Er zijn wel wat lokale 
eigenaardigheden, zoals het Scheur en de chemische havenindustrie aan de overkant. En de 
stormachtige ontwikkeling van de stad in de jaren ’70 en ’80. Vóór die tijd was Maassluis qua 
grootte niet meer dan een dorp, al is het op papier reeds eeuwenlang een stad. Tegenwoordig 
lijkt het daar tenminste ook een beetje op. 

Toch is het leven in Maassluis niet echt anders dan in de rest van de regio. Het is iets minder 
groen dan Midden Delfland, maar veel scheelt het niet. Het is iets minder stedelijk dan 
Vlaardingen en Schiedam, maar ook hier komt Rotterdam steeds dichterbij. Het is iets 
minder self-made en ondernemend dan het Westland, maar ook veel Maassluizer jongeren 
werken in de tomaten. 
Wat is het unieke van Maassluis? Waar herken je een echte Maassluizer aan? Ik ben geneigd 
te denken aan de symbolen van de stad, zoals de Furie, de Elbe  en de Groote Kerk. Maarten 
‘t Hart is de eerste persoon die me te binnen schiet. Maar de meeste jonge Maassluizers lezen 
hem al niet meer. 

Misschien moet je het wel vragen aan de mensen in de stad. Wat maakt Maassluis zo 
bijzonder dat je hier nooit meer bent weggegaan? Dan gaat het niet om blikvangers, maar om 
mensen. Maassluis is bijzonder als je er bent opgegroeid. Het is bijzonder vanwege de mensen 
die er wonen, de mensen die je kent. Voor veel mensen is Maassluis bijzonder omdat het dicht 
bij hun werk is. En omdat hun huis, in tegenstelling tot een huis in Midden Delfland, nog 
enigszins betaalbaar is. Als het ons één ding leert, dan is het dat uniek niet te generaliseren is. 
Uniek voor wie? 
Misschien is een stad niet meer dan een gebruiksartikel. Een stad is goed voor zo ver het 
praktisch is. Uiteraard kies je, als je kunt kiezen, voor een mooi product. Maar het 
belangrijkste is dat het voldoet. En dat doet Maassluis wel, ook al is het niet in alle opzichten 
zo’n bijzondere stad. Naar dure architectonische ontwerpen zoek je tevergeefs; naar unieke 
vergezichten en natuurwonderen eveneens. Maar als je geliefde er woont, dan is Maassluis 
een prachtige stad. 
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De Furieade als ritueel 
Afgelopen weekend was het weer zo ver, het hoogtepunt uit het festivalseizoen 
van Maassluis: de Furieade. Het festival is genoemd naar de sleepboot De 
Furie  , die voor anker ligt in de haven van Maassluis. Tussen het grote aantal 
activiteiten ontdek je onder meer een lampionnenoptocht, een vuurwerkshow, 
een kermis, optredens van koren, bands en muziekkorpsen, en de traditionele 
braderie. Er werd gedurende het weekend behoorlijk wat over gekwetterd  op de 
sociale media. 

De Furie staat symbool voor de stad Maassluis. Ze symboliseert de identiteit van Maassluis als 
maritieme stad, zoals de Groote Kerk de geschiedenis van Maassluis als protestants bolwerk 
verbeeldt. In de Groote Kerk wordt nog wekelijks ritueel gezongen, gebeden en gedankt. De 
Furie is wat dat betreft minder goed bedeeld. Al waren er toch enkele tienduizenden mensen 
op het festival waaraan de boot haar naam heeft geleend, en is zij nog altijd een 
museumschip. 

Je kunt zulke jaarlijkse evenementen beschrijven als een religieus fenomeen, ongeveer zoals 
fanatieke supporters een religie maken van hun voetbalclub. Vele mensen komen bijeen op de 
afgesproken tijd en plaats, rondom het centrale symbool van het festival en de stad: de Furie. 
Zij vieren de duiding van de identiteit van Maassluis als maritieme stad, met een preek (de 
opening door burgemeester Koos Karssen), rituele muziek, een optocht met lichtjes, en een 
gevoel van onderlinge verbondenheid. Dat gevoel wordt verder gevierd door het delen van 
brood en (vooral) wijn. 
Tegelijkertijd is er weinig consensus over de identiteit van onze stad. Denk eens aan de 
tegenstelling tussen autochtonen en allochtonen. De Furieade is bij die laatste groep een stuk 
minder populair. Toch horen ze er zeker bij. Zelfs de 19-jarige scholier van het Ibn Ghaldoun, 
die afgelopen zomer ruim een maand in de cel zat vanwege de examenfraude in Rotterdam. 
Wat zou hij vinden van het maritieme karakter van onze rijke stad? Het kan hem 
vermoedelijk geen bal schelen. Maassluizer is hij wel. 
Ook op een ander niveau kun je spreken van autochtonen en allochtonen in Maassluis. Voor 
sommige authentieke Maassluizers geldt Maassluis-West nog steeds niet als volwaardig 
onderdeel van de stad. Het is een buitenwijk waar alleen maar Hagenezen en Westlanders 
wonen, en die horen er niet echt bij. Zij hebben geen idee waar het bij de Furieade werkelijk 
om gaat. De binnenstad, dat is volgens puriteinen het ‘echte’ Maassluis. 

Publieke religie verschilt niet zo sterk van de kerk als sommige mensen graag denken. 
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Wakker 
Wat kan er beter in Maassluis West? Maandag vond er een bijeenkomst over deze 
vraag plaats in Koningshof. Hoewel ik er niet bij ben geweest, durf  ik wel een 
voorspelling te doen. In de top vijf  ergernissen van Maassluizers staan in elk 
geval deze drie: parkeren, hondenpoep en hangjongeren. 

Iedereen heeft zijn eigen kleine ergernissen. Wegwerkzaamheden, de rij bij de supermarkt, de 
kat van de buren, een vertraagde trein. Het is simpel om die dingen af  te serveren. De mate 
van ergernis over zulke onbelangrijke frutsels verraadt vaak iets over het onderbuikgevoel, 
maar meer dan een afleidingsmanoeuvre is het niet. Vandaar dat ik de bijeenkomst in 
Koningshof  met een gerust hart aan mij voorbij heb laten gaan. 

Toch is het een interessante vraag. Laten we hem eens aanscherpen. Waar ligt de gemiddelde 
Maassluizer ‘s nachts van wakker? Wat zijn de werkelijke problemen van de mensen in 
Maassluis? Zouden we daar niet eens een bijeenkomst over kunnen houden? Dan gaat het 
tenminste ergens over. !
Ook hier durf  ik wel een voorspelling aan. Echtscheiding. Eenzaamheid. Werkeloosheid. Ik 
twijfel: hoort ook armoede erbij? Mantelzorg? Ziekte, dood, de kinderen? Hier wordt het 
moeilijker, maar spannender wordt het ook.  !
Het vergt moed om echte problemen onder ogen te zien. Het is makkelijker om ze uit de weg 
te gaan. Daarom zwijgen veel mensen er liever over. Je kunt ook niet uitsluiten dat er een 
categorie mensen is, die helemaal geen problemen meer hebben. Dat moet een heerlijk leven 
zijn. Wat moeten zulke mensen zich goed voelen over zichzelf ! 

Daar geloof  ik dus niet in. Het kan je een tijdje voor de wind gaan, dat wel. Maar uiteindelijk 
zijn we allemaal even kwetsbaar en klein. 
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Een procent 
Eind 2010 interviewde ik onze gewaardeerde knuffelburgemeester Koos Karssen, 
over een niet nader te noemen evenement. We waren op zoek naar gastgezinnen 
in Maassluis. Hoeveel huishoudens denk je dat we kunnen vinden, vroeg ik aan 
Koos. Nou, antwoordde de burgervader, als je één procent van de huishoudens in 
de stad bereikt, dan mag je tevreden zijn. Uiteindelijk brachten we 250 jongeren 
onderdak, waarvan overigens twaalf  bij het echtpaar Karssen zelf. Niet slecht, 
dacht ik toen, zeker aangezien het ging om de periode tussen Kerst en 
Nieuwjaarsdag. 

Afgelopen zondag stond ik als voorganger in de Immanuelkerk. Een goeie 300 Maassluizers 
waren er bij. Dat is pakweg één procent van de bevolking van de stad. Magertjes, denk ik dan, 
als jonge, ambitieuze predikant. Er passen namelijk duizend mensen in de zaal. 

Het hangt er maar vanaf  wat je verwacht. Als Feyenoord een thuiswedstrijd speelt voor 300 
toeschouwers is het stadion leeg. Als er 300 mensen bij Oporto aan het bier zitten, dan is het 
ouderwets druk. Staan er 300 mensen in de rij bij het IJswinkeltje, dan is het niet gezellig 
meer. 
Wat dat betreft kun je beter in een kleine kerk zitten dan een grote. Je bent sneller tevreden. 
Misschien is dat wel waarom er tegenwoordig weer aandacht wordt gevraagd voor het 
fenomeen huiskerken. Voor een volle huiskamer heb je immers weinig gelovigen nodig. 

De volkskerken van weleer -hervormden, gereformeerden en katholieken- kiezen nog steeds 
voor het grote publiek. Zij kiezen ervoor om een grote groep mensen een klein steuntje in de 
rug te geven. Veel is het niet, want de betrokkenheid van al die mensen is minimaal. Maar alle 
beetjes helpen, redeneren ze dan. Sommige mensen hebben er wel degelijk wat aan. Een 
evenement als The Passion is daar een illustratie van. 
De kleine kerken, waarvan het lidmaatschap voor niemand vanzelfsprekend is, kennen een 
hoge drempel. Zo hebben we in Maassluis onder meer Nederlands gereformeerden, christelijk 
gereformeerden, vrijgemaakt gereformeerden, evangelischen, en het Leger des Heils. Als je 
daar lid van bent, wordt er wat van je verwacht. Je krijgt er ook echt wat voor terug. Ik ben 
weleens jaloers op hun onderlinge inzet en betrokkenheid. 

Maar of  je nu intensief  werkt met een kleine kring, of  vrijblijvend met een grote groep: 
uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. In beide gevallen moet je eerbied hebben voor het 
kleine. Dat is misschien wel de grootste uitdaging voor de kerken van vandaag. Het is 
trouwens ook een goede les voor de samenleving als geheel. 
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Overgewaaid 
Nederland is in de ban van de storm. Waar de sociale media de afgelopen weken 
werden overspoeld door zwarte Piet, zie ik nu nog slechts weerwaarschuwingen 
en verwaaide gezichten. Het zal wel iets te maken hebben met die ontluisterende 
demonstratie  op het Malieveld. Het verzet heeft zichzelf  ontmaskerd en 
daarmee is de kous voorlopig af. Is het niet opvallend, hoe zo’n verhitte discussie 
van de ene op de andere dag vervangen wordt door iets onbenulligs als een 
storm? 

Het is maar wat je onbenullig noemt. In vroeger tijden had zo’n storm nogal wat effect. 
Schepen konden niet uitvaren, houten huizen kraakten in hun voegen. Dijken werden op de 
proef  gesteld. Vandaag rijden er wat minder treinen uit. Dat gebeurt echter zo vaak, dat is 
nauwelijks nieuwswaardig meer. Een gevaarlijk overhellende boom  wordt vlug door de 
brandweer gekapt. Fietsend door Maassluis zie ik menige plaatsgenoot met een aangelopen 
hoofd zwoegen in de wind. Alleen voor de ouderen is het echt beroerd. Die durven de deur 
niet meer uit, bang dat een windvlaag ze met fiets en al de straat op werpt. 

Persoonlijk houd ik er wel van. Een frisse wind helpt om mijn hoofd leeg te maken. De hevig 
bewegende bomen zien er indrukwekkend uit. Het doet mij realiseren hoe klein ik wel niet 
ben, en de zorgen in mijn hoofd. De storm doet mij realiseren hoe groots de wereld is. 
Toch gaat er voor een gelovig mens niets boven een zacht briesje. God laat zich immers niet 
kennen in een hevige storm, noch in ander grof  natuurgeweld. Hij gaat voorbij in het 
gefluister van een zachte bries. Zou het niet mooi zijn als dat idee gemeengoed zou zijn? Dan 
zouden we misschien wat minder snel moord en brand schreeuwen, maar in tegendeel: heel 
goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt mij, met de discussie over zwarte Piet nog in mijn 
achterhoofd, geen overbodige luxe in ons land. 
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Najaarsdepressie 
De regen suist met bakken naar beneden. De frisse wind speelt met de dode 
bladeren in de lucht. De kleur van de dag is grijs. Iedereen snottert en suft. De 
eerste griepgolf  van het najaar heeft een goed begin. 

Natuurlijk proberen we wel wat. Van een lichtjesavond op de begraafplaats tot 
winterversieringen in de binnenstad. Van een heerlijke boswandeling tot de intocht van 
Sinterklaas (met bijbehorend winkelfestijn). Maar het laat weinigen van ons ongemoeid: de 
najaarsdepressie slaat toe. Een tijdje terug schreef  ik over zelfdoding. Het zou mij niet 
verbazen als die cijfers in deze tijd van het jaar hoger liggen dan normaal. 

Van Westlanders is bekend hoe ze omgaan met depressie: hard werken en doen alsof  het er 
niet is. Aanpakken is het devies, en wie dat niet kan of  wil die zoekt het zelf  maar uit. 
Rotterdammers hebben van oudsher dezelfde mentaliteit. Hoe zit dat eigenlijk met de 
volksaard van Maassluis? 
Ik maak mij er sterk voor dat er heel wat mensen zitten te vereenzamen. De gang naar buiten 
is niet erg aantrekkelijk. Voor vrienden en mantelzorgers trouwens ook. Stel je eens voor hoe 
lang een weekend is als je helemaal niemand ziet. 
Overigens hebben niet alleen oude en eenzame mensen last van neerslachtigheid. Juist als je 
een druk leven hebt maak de zon soms een groot verschil. Je staat op het schoolplein in een 
hevige regenbui. Je zit in je korte lunchpauze verplicht in de muffe kantine — met je al even 
ongeïnspireerde collega’s. 

Toch geloof  ik dat het goed is om er op uit te gaan, juist met dit weer. Je weet nooit welke 
verwaaide vreemdeling je nu weer treft, of  wie er dankbaar is om je te zien. Ik geloof  niet dat 
wij er zijn om ons altijd maar in onze veilige coconnetjes te verbergen. Wij worden geroepen 
om op weg te gaan. Om geen genoegen te nemen met de status quo. Om zelf  de verandering 
te zijn die we in de wereld willen zien. Voor mijzelf  wil dat zeggen dat ik niet te gehecht moet 
raken aan mijn geborgen studeerkamer, waar ik soms wel het liefst de hele dag zou willen 
doorbrengen. 

Ik geloof  ook dat als je met die roeping verbonden bent, en er voor waakt dat je dat blijft, je 
beter kunt omgaan met de vermoeidheid die je soms onvermijdelijk treft. 
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Verspilde tijd 
Vrijdag stond het mooi vast op de A20, tussen Maassluis en Rotterdam. Sommige 
pechvogels stonden drie uur stil op een stukje asfalt van amper twintig 
kilometer. Als verstokte fietser moet ik bij zulke berichten altijd even 
glimlachen. Maar een dag later ging ik met de trein, en ontdekte ik dat het spoor 
tussen Maassluis en Schiedam was afgesloten. De vertraging was beperkt, maar 
verspilde tijd is verspilde tijd. 

Er zitten altijd mensen bij die zich daar kapot aan ergeren. Dat is niet altijd zonder reden, 
want je zult maar net onderweg zijn naar een sollicitatiegesprek, bevalling of  begrafenis. 
Bovendien, meer principieel: verloren tijd krijg je nooit meer terug. Daarom hebben mensen 
altijd zo’n haast. De klok tikt door, het leven gaat voorbij. Dus komt er nog wat van? We 
hebben niet eeuwig de tijd. 

Toch heeft zulke frustratie weinig zin. De kunst is om te wonen in het moment. Ook als je in 
de file staat, of  tevergeefs staat te wachten in de kou, op het station. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom doen tegenwoordig hele volksstammen aan 
mindfulness, om te oefenen. Leven met aandacht, leven in het hier en nu. Verklaar de oorlog 
aan zaken als afleiding, irritatie en ongeduld. Of  beter nog: aanvaard ze wanneer ze in je 
opkomen, maar zie er behoedzaam van af. Pas dan leef  je het leven in volle zin. 
Mindfulness komt uit de Boeddhistische traditie van mediteren. Een beetje zweverig is het 
wel. Toch wordt het de laatste jaren omarmd door onze westerse, academisch geschoolde 
psychologen en therapeuten. Minder bekend is dat meditatie ook in christelijke en islamitische 
kringen al eeuwenlang gebeurt. Het is een vitale lijn in alle wereldgodsdiensten, en blijkbaar 
heeft het effect. 

Niet dat godsdienst werkt als opium (‘ik word er zo lekker rustig van’). In tegendeel: het leert 
je juist om je in te spannen voor zaken die er werkelijk toe doen. Je kiest een ander 
perspectief. Je vraagt je af: wat doet er in het leven werkelijk toe? Welke tijd is onbetaalbaar? 
En hoe maak ik van de wereld een betere plaats? Zulke thema’s vragen zonder uitzondering 
om veel geduld. Om een paar uurtjes tijdverspilling kun je dan wel lachen, misschien. 
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Zondagsrust 
Afgelopen zondag vond de eerste Maassluizer koopzondag plaats. In theorie 
tenminste, want de winkeliers zijn vanaf  nu vrij om zelf  te bepalen of  ze op 
zondag open gaan of  niet. Dat is geen kleinigheid voor de orthodox protestantse 
stad van weleer. 

Er zijn natuurlijk kanttekeningen te plaatsen bij het afschaffen van de zondagsrust. Zoals het 
argument van kleine middenstanders, die door de competitie worden gedwongen om zeven 
dagen per week te werken. Als de concurrent op zondag wèl open is en jij niet, dan verlies je 
immers klanten. En dus moeten ze mee, als ze niet failliet willen gaan. 

Het staat niettemin vast dat de regeling tot voor kort niet eerlijk was. Alleen de Albert Heijn 
in Maassluis oost was steevast op zondag open, terwijl elke andere supermarkt potdicht zat. 
Dat leidde wekelijks tot ellenlange rijen bij de kassa. Het verbaast mij dat de winkel nooit 
spontaan is leeggeplunderd. Misschien moeten we dat opvatten als een teken dat de 
zondagsrust toch dieper zit dan gedacht, zelfs bij het relbeluste segment van onze 
maatschappij. 

Fundamenteler in de discussie is de waarschuwing voor de waardeloosheid van geld. Een 
mens heeft iets nodig om naar te verlangen. Maar echt waardevolle dingen zijn niet te koop. 
De enige voorwaarde is dat je aan je basisbehoeften kunt voldoen. Alles wat je daar nog 
bovenop koopt, is het najagen van wind. Wij ontlenen ons gevoel van eigenwaarde aan onze 
huizen, auto’s, kleding en vakanties. Dat is lucht en leegte. Uiteindelijk betekent het niets. 

Het is natuurlijk onzin om op basis van die waarschuwing de koopzondag te verbieden. God 
zij dank zien de meeste kerken dat vandaag de dag ook wel in. Het doet er niet toe op welke 
dag je rust. Wat er wel toe doet is dat je van ophouden weet. Eén op de zeven werknemers 
krijgt weleens een burn-out), en is daardoor gemiddeld zo’n 180 dagen uitgeschakeld. Wie dat 
ooit gehad heeft weet: er is meer in het leven dan economisch gewin. 
Er zijn mensen met weinig bezit, die het leven ten volle genieten. Ook zijn er mensen die alles 
bezitten wat hun hartje begeert. Maar tegelijkertijd leiden velen van hen een leven dat zo leeg 
is als de Albert Heijn in Maassluis oost na een willekeurige niet-koopzondag. Dat is een 
waardevolle les, wanneer je ook je boodschappen doet. 
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Ervaar Maassluis 
Via grote reclameborden werd ik deze week gewezen op het nieuwe hoogtepunt 
van de lokale film- en televisiecultuur: de serie Ervaar Maassluis. Op deze 
manier bindt Maassluis de strijd aan met de leegstand en het wisselende imago 
van de stad. Geprobeerd wordt om schaarse verhuizers zo ver te krijgen dat ze 
een huis kopen in Maassluis.   

Tenenkrommende stadspromotie: het gebeurt bijna overal. Elke plaats heeft zo zijn 
eigenaardigheden, en als je die maar mooi genoeg in beeld brengt kun je daar altijd wel iets 
moois van maken. Rivaliteit tussen steden en dorpen is van alle tijden. Daarvan getuigen 
protserige bouwwerken uit heden en verleden. Naast het gemeentehuis van Schipluiden kun je ook 
denken aan grote muziekcentra in steden als Utrecht en Den Haag. Als je dan toch iets wilt doen 
aan het imago van je plaats, doe het dan meteen goed, denken ze daar. 

Image is everything, zei André Agassi ooit in een beroemd geworden reclame. Zelf  straalde hij die 
boodschap ook uit, met zijn dominante uitstraling op de tennisbaan en zijn weelderige 
haardos. Toen hij op jonge leeftijd kaal begon te worden, schafte hij in het geheim een pruik 
aan om maar geen afbreuk te doen aan zijn imago. De angst dat zijn pruik af  viel kostte hem 
een belangrijke overwinning op Roland Garros. Pas jaren later durfde hij het toe te geven. Hij 
hield niet alleen de hele wereld, maar bovenal zichzelf  voor de gek. 
 
Wie ook maar iets van het echte leven begrijpt weet hoe leeg zulke beeldvorming is. Ga eens 
praten met normale mensen op straat, en maak daar wat mooie filmpjes van. Dan zul je zien 
dat er in Maassluis niet alleen maar keurig opgemaakte en vrolijk lachende figuranten zijn. Zo 
neem je de potentiële verhuizer tenminste serieus. Het beeld van de stad wordt er bovendien 
een stuk interessanter van. 
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Werk in uitvoering 
Bij ons in de straat wordt al maandenlang geklust. Nieuwe rioolbuizen, tegels, 
bloemperken, glasvezelkabels en lantarenpalen. Dat is geen uitzondering in 
Maassluis. 

Je kunt de stad nauwelijks door zonder ergens door een wegopbreking te worden 
geblokkeerd. Daar heb ik uiteraard geen problemen mee, als het maar weer 
netjes wordt opgeknapt. Opdat de stad nog mooier wordt dan zij al is. 

De meningen verschillen helaas over de vraag wat netjes opknappen is. Eén van onze buren 
trok vorige week spontaan een aantal net geplaatste paaltjes uit de grond. Hij vond dat er 
teveel van waren, en besloot de arbeiders zo een handje te helpen. Uit verwondering hebben 
de werklui het pleintje voorlopig maar onaf  achtergelaten. 

Ook op een ander niveau spelen dit soort verschillen op. De één droomt van een samenleving 
waarin alles keurig wordt verdeeld. De ander vindt dat ieder zijn eigen boontjes moet doppen. 
Een belangrijk verschil in uitgangspunten, bijvoorbeeld in de politiek. 
Sommige zaken zie je gedurende je leven sterk verbeteren. Zo is de wereldwijde armoede 
sinds 1990 behoorlijk verminderd. Tegelijkertijd ontstaan er steeds nieuwe problemen, zoals 
de uitdijende rijen bij de Maassluizer voedselbank. Lokaal en globaal lopen niet altijd bij 
elkaar in de pas. De wereld is nooit af. 

Gelukkig wordt er op sommige plaatsen nog gezamenlijk gedroomd, los van alle praktische 
zorgen — om paaltjes bijvoorbeeld. Liefde, rechtvaardigheid, waardigheid, schoonheid, 
duurzaamheid: dat zijn de waarden waar het in het leven werkelijk om gaat. 
Lastig wordt het pas als blijkt dat er ook over die ultieme waarden fundamenteel van mening 
wordt verschild. Of  als oude conflicten zo diep zitten dat ze nooit meer worden opgelost. 

Uitkijken moet je sowieso, ook als iemand beweert met de beste intenties te handelen. In het 
algemeen geldt dat hoe vaker iemand grote woorden gebruikt, hoe groter zijn ego is. Maar 
voorwaar, er zijn nog steeds plekken waar mensen werkelijk bouwen aan een betere wereld. 
Soms in het duister, soms vol in het zicht. Zonder twijfel ook bij ons in de straat. 
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Seks in Maassluis 
Opwindend is niet het eerste woord dat in je opkomt als je denkt aan Maassluis. 
Toch mag je aannemen dat Maassluizers geen seksloze wezens zijn. Daarom, en 
om een reden die later nog aan de orde komt, vroeg ik deze week aan diverse 
stadsgenoten of  zij iets wisten over prostitutie in de stad. 

Sommigen begonnen te wiebelen. Anderen vonden het een zeer vanzelfsprekende zaak. Een 
enkeling begon hard te lachen, of  vertelde een anekdote met een buurvrouw in de hoofdrol. 
Ik weet nog steeds niet welke van deze reacties mij het meest verontrusten moet. 

Waarom houdt een dominee zich daar in hemelsnaam bezig, vroeg iemand zich af. Die vraag 
is gemakkelijk te beantwoorden. In de bijbel komen verschillende hoeren voor, sommigen in 
een prominente rol. Eén van hen, Rachab, is een overgrootmoeder van Jezus. Je kunt er dus 
niet omheen. De enige kerk die dat echt begrepen heeft is het Leger des Heils. Dat is bekend 
van de Wallen in Amsterdam. 
Al surfend stuitte ik op twee belangenorganisaties in de seksindustrie: de Rode Draad en het 
Scharlaken Koord. Beide namen zijn geïnspireerd door het verhaal van Rachab, waarin haar 
huis herkenbaar is aan een roden draad uit het raam. Het verschil is dat de ene club een 
veilige werksituatie benadrukt, terwijl de ander probeert zoveel mogelijk vrouwen uit het 
milieu te helpen. (De Rode Draad is in 2012 overigens failliet gegaan, nadat de subsidies 
waren stopgezet.) 

Welke van de twee benaderingen de betere is, durf  ik niet te zeggen. Het uitgangspunt van 
alle betrokkenen is echter dat er niet iets mis is met de prostituees zelf. Het zijn gewoonlijk 
juist sterke vrouwen, ook al wordt de meerderheid van hen uitgebuit. Zij verdienen het om te 
worden gezien. Daar kan ik van harte achter staan.   
 Oh, en is er prostitutie in Maassluis? Ja, maar niet officieel. Sommige vrouwen ontvangen 
thuis. Anderen zijn rijk geworden van de 0900-sekslijnen, die in Maassluis groot geworden 
zijn. Een opmerkelijk detail in deze van oorsprong orthodoxe stad. 
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Kerstgedachte 
Straks is het weer Kerst. Ook Maassluis ontsnapt niet aan de omvattende 
aanwezigheid van kerstversieringen, kerstbomen, kerstmarkten, en de 
bijbehorende kerstreclame van talloze bedrijven die helemaal niets met Kerst te 
maken hebben. Al die gemaakte gezelligheid begint niet voor niets precies bij 
aanvang van de lange, koude en donkere wintertijd. 

Het leven is niet altijd leuk. Dat klinkt als een open deur, maar we doen maar al te graag alsof  
dat onzin is. Het Kerstfeest is net als de sociale media: alles daar omheen is positief. Je kunt je 
chagrijn immers beter voor je houden. Dat is wel zo gezellig. Maar kloppen doet het niet. Als 
je op Facebook kijkt, is het net alsof  het permanent Kerstfeest is. 

Als je het nieuws volgt lijkt het juist precies andersom. Ellende en conflicten staren je aan. 
Zelfs de nabestaanden van die grote vredestichter, Mandela, liggen met elkaar overhoop. Je 
kunt erdoor gaan twijfelen. In wat voor wereld leven we nu? Is het wel altijd zo vrolijk, 
gezellig en leuk? Of  is het hier een vreselijke plaats, waar geen mens te vertrouwen is? 
De waarheid ligt natuurlijk in het midden. Maar de middenweg wordt al snel bestempeld als 
middelmatig. Het komt veel overtuigender over als je doet alsof  je hele leven in het teken staat 
van vrolijkheid en zonneschijn. Een kankerpatiënt houden we voor: wil je strijden voor wat je 
waard bent, of  geef  je het zomaar op? Alsof  het leven een simpele keuze is. Maken we het 
gezellig of  gaan we verdrietig zitten doen? 

Ik geloof  daar niet in. Je kunt je het leven voorstellen als een lange weg door de woestijn. Of, 
met een beeld dat beter past bij Maassluis, als een lange zeereis op de Grote Vaart. Je hoopt 
maar dat er een eindbestemming is, en dat je die ooit zult zien. Onderweg leg je soms even 
aan bij een veilige haven. Maar je moet verder. Naar sommige van die havens blijf  je je hele 
leven terug verlangen. Soms voel je je eenzaam, of  kom je terecht in een storm. Soms kun je 
volop genieten van het vrije leven op zee. Momenten van geluk en verdriet wisselen elkaar af. 
We zijn het besef  van die levensreis kwijtgeraakt. Alsof  er maar één, obsessief-positieve 
manier is om het leven te zien. Met als enige alternatief  dat het niks was, niks is, en ook nooit 
wat worden zal. De kern van het Kerstverhaal is juist dat die twee elkaar vinden. Het 
Kerstkind wordt geboren in een stal. Als dat geen harde wereld is. En toch. Juist daar. 
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Kerstboodschap 
Kerst haalt zowel het beste als het slechtste in de mens naar boven. Feestelijke 
inzamelingsacties, vrome volksliederen en een sfeer van ouderwetse kneuterigheid. 
Copieuze vreetfestijnen en tenenkrommende verplichte gezelligheid. De opvattingen over 
Kerst verschillen dan ook nogal, net als de manieren waarop het wordt gevierd. 

Zie je Kerst als moreel programma, met vrede op aarde, zorg voor je naaste en alles erop en 
eraan? Of  is gewoon genieten genoeg, achterover op de bank na een feestelijke maaltijd met 
eend, konijn en kalkoen? 

Een beetje van allebei werkt het best, getuige het jaarlijkse succes van Serious Request. De 
meeste mensen doen mee vanwege de lol, maar als je een paar tientjes doneert voel jij je nog 
beter over jezelf. De grens tussen narcisme en vrijgevigheid wordt zo wel een tikje dun, zegt 
de cynicus. Daarnaast is het een mooie manier om je schuldgevoel voor het hele jaar af  te 
kopen. Want ondertussen wordt de ontwikkelingshulp in hoog tempo afgebouwd. 
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het Glazen Huis nutteloos is. Er worden veel mensen 
geholpen door het Rode Kruis, en veel mensen hebben er een goede tijd. Dat is beter dan 
niets. En áls je zo’n actie doet, maak er dan meteen maar iets gezelligs van. 

Toch is de proof  of  the pudding niet hoe je de kerstdagen doorstaat. De kunst is om iets mee 
te nemen voor de rest van het jaar. Echte bekeringsverhalen bestaan, zoals het oude verhaal 
van Scrooge nog altijd prachtig illustreert. Maar meestal gaat het stap voor stap. Tussen alle 
hoogdravende verhalen en treurige praktijken in is dat een boodschap om te onthouden. 
Opdat de ruimgeestigheid en vrijgevigheid van Kerst geen incident zullen blijken te zijn. 
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Vechten tegen windmolens 
Het milieu, dat wil wat. Vooral schone lucht, en schone grond. Het is prima dat 
steeds meer mensen zich druk maken over de vervuiling van ons land, en alles 
eromheen. Want ja, we moeten de boel wel een beetje netjes achterlaten voor 
onze kinderen. Dus de eerste gedachten die opkomen bij het lezen van de vragen 
die het CDA in Maassluis stelt bij de plaatsing van windmolens langs de A20 zijn 
positief. Horizonvervuiling is ook vervuiling. 

Vertel mij wat. Vroeger kon je bij het Bommeer om je heen kijken en zag je prachtig 
landschap. Overal. Nu flats, hoge woontorens. Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. 
Iedereen moet blijkbaar de hoogte in. Dus windmolens langs de A20? Nee, zegt het CDA. 
Dat verstoort het landschappelijke beeld nog verder. Niet dat ze meteen tussen Vlaardingen 
en Maassluis ons natuurgebied verpesten, maar als ze gepland zijn in de gemeente Westland 
langs de rijksweg, staan ze natuurlijk ook in een mum van tijd bij de surfplas en de 
Boonervliet. Toch? Dus ja, wat gaan burgemeester en wethouders hieraan doen? 

Gevalletje van: nimby. Not in my backyard. Met de CO2-vervuiling moet het een keer 
ophouden, vindt ook het CDA, maar als dat consequenties heeft voor de eigen achtertuin is 
dat een ander verhaal. Het is een beetje hypocriet. Als ik door Nederland rij, zie ik overal 
megastallen. Los van het feit dat er daar binnen van alles mis is – kippen, varkens en andere 
dieren worden er onverantwoord samengeperst – ontsieren die bouwsels het landschap in 
hoge mate. Eigenlijk hoef  ik niet eens zo ver te gaan. Dichterbij kijk ik overal tegen De 
Glazen Stad aan. Wallen van glas. Van landschap is niets meer over. 
Er zijn vele voors en tegens en ja-maars bij te bedenken, maar zijn die bouwsels er niet vooral 
ook gekomen door de steun van het CDA. Toch heel lang een partij die de weg heeft 
geplaveid voor de boeren en tuinders? Wat zou er gebeuren als boeren konden verdienen aan 
die windmolens? Wat zou dan het standpunt van het CDA worden? Het milieu? Dat wil wat. 
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Maassluis en de kerk, tja 
Maassluis en de kerk, het blijft een intrigerende combinatie. Formeel leven we in 
Nederland, en dus ook in Maassluis, in een seculiere maatschappij. Kerk en staat 
zijn gescheiden. Formeel. Maar geen volk dat roomser dan de paus is als wij 
allen met elkaar zijn. Dan polderen en schipperen we volop, dan wordt het kaf  
opeens niet meer van het koren gescheiden. Dan houden we de kerk graag in het 
midden. Zeker in Maassluis. 

Ooit hadden we er een zwembad op het Hoofd, waarvan het badwater rechtstreeks uit de 
Nieuwe Waterweg kwam. Smerig. Ik heb er dode vissen in dat bad zien drijven. Maar dat was 
niet zo’n probleem. Als de jongens en de meisjes maar gescheiden zwommen. De christelijke 
partijen stemden decennia lang elk voorstel weg waarin gevraagd werd dat te 
veranderen. Toen er condoomautomaten in Maassluis werden geplaatst, was de Eerste Stad 
aan de Waterweg te klein. Rechts religieus Maassluis riep vertoornd dat dit opriep tot 
hoererij. Tja. Deze lijst van voorbeelden waaruit blijkt dat de kerk zich steeds met de politiek 
bemoeit, is eindeloos. Seculier? Dat geloof  ik zoals een jood in Jezus Christus gelooft. Maar 
ook christelijk Maassluis kan de vooruitgang en de veranderende tijden niet tegenhouden.  !
Met vertraging gaan hier eveneens langzaam de winkels op zondag open. Eerst aarzelend een 
AH, dan nog een enkele. Maar niet teveel. Dan zouden we schrikken, blijkbaar. 
Het eerbiedwaardige college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat we straks 
allemaal mogen meestemmen over de vraag of  alle winkels op zondag open gaan. De 
winkeliersverenigingen worden aangeschreven, die eerst natuurlijk, om te reageren op de 
plannen, en zowaar wij, de kopers, mogen ook wat zeggen. Niet dat wij een brief  krijgen. We 
moeten zelf  maar uitzoeken hoe we onze invloed kunnen laten gelden. En waar nagenoeg 
heel Nederland straks de winkels – er is een nieuwe wet aangenomen die dit overal mogelijk 
maakt – op zondag open mag stellen vanaf  twaalf  uur ‘s middags, daar wil Maassluis toch 
een uurtje later starten. Want ja, daar is ie weer, de kerkgangers moeten er niet te veel overlast 
van ondervinden. Er is vanwege de zondagsrust bewust gekozen voor openingstijd vanaf  
13.00 uur, zo meldt een persbericht.De kogel is door de kerk, dat wel, maar die kerk proberen 
we wel wat in het midden te houden. Maassluis en het geloof, tja. 
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Het Maassluis-gevoel 
Wat is het nou dat Maassluis tot Maassluis maakt? Waarom voel ik me er thuis? 
Ik vroeg het me laatst zomaar af. En voor de duidelijkheid, ik heb het dan over 
het oude Maassluis en de oudere Maassluizers. 

Met het nieuwe Maassluis heb ik niet zoveel. Het winkelcentrum Koningshoek? Overal in 
Nederland te vinden. De Westwijk? Had zo ook in Almelo gebouwd kunnen zijn. Niets 
bijzonders. Maar de Markt? De vlieten, de sluizen? Nieuwstraat? Goudsteen? ‘t Hoofd? ‘t 
Stort? Dat is het echte Maassluis! Ik kom er graag. Heb een thuis-gevoel als ik er rondloop. 

Want ik voel een hechte band met Maassluis. Het is een gevoel dat ik totaal niet heb in welke 
andere plaats ook.  
Er is iets raars met Maassluis. Ik voel me senang in de stad, maar het is ook een stad met een 
geschiedenis van mensen die elkaar negeerden. In de jaren vijftig en zestig bracht de 
gereformeerde bakker alleen brood bij de mede-kerkganger. Zo deden de hervormden en de 
roomskatholieken het ook. Lees het boek ‘Hoofd van mijn dromen’ van Maarten van Buuren.  
Maassluis was toen een stad van ‘stammen’ die langs elkaar heen leefden. En dat heeft nog 
heel lang geduurd. Wie daar de besluitvorming in de gemeenteraad over terug leest, vindt er 
talloze bevestigingen. 
Zou het zoiets zijn als met Feyenoord? Als je daar als jochie eenmaal bent geweest, laat die 
club je niet meer los. Ook in Maassluis liep ik rond als jochie. Maar was het allemaal botertje 
tot de boom? Had ik een onschuldige jeugd? Nee, eigenlijk. Jawel, lol met de maten, maar 
ook mensen die achter ruggen konkelefoesden. Mensen die buitensloten. Niet prettig. Want in 
het Maassluis van kort na de oorlog kende nagenoeg iedereen iedereen. En wist over iedereen 
wel wat te vertellen over die ander. En dat gebeurde ook rijkelijk. Misschien nog wel het ergst 
binnen die zwaar op de hand levende christelijke medeburgers. 

Zou het, om die reden, een soort vertedering zijn die je bij Maassluis voelt? Al die mensen die 
het zichzelf  – en anderen – zo moeilijk maakten. Recht in de leer. Stijf  als een 
plank. Misschien is Maassluis wel zo leuk omdat het een dorp was met zoveel verhalen. 
Maarten ‘t Hart kan er nog steeds uitgebreid uit putten. Genoeg basisstof  voor veel romans. 
Maarten van Buuren idem dito. Zou dat het zijn? 
Ik weet in ieder geval: als het mijn tijd is, wil ik hier op de Algemene Begraafplaats worden 
achter gelaten op een strooiveldje. Toch een soort thuis. 
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Odfjell en de verantwoordelijken 
Als er aan de overkant wat gebeurt, zitten wij hier met de brokken. Vraag 
Maassluizers hoe ze denken over de petrochemische industrie aan de zuidkant 
van de Waterweg en gegarandeerd dat dit antwoord erbij zit. 

Odfjell 
Ook in Maassluis leven grote zorgen over dat tankopslagbedrijf, dat al zo lang zo negatief  in 
het nieuws is geweest. De onderneming lapte regels stelselmatig aan de laars, liet zeer 
gevaarlijke situaties voortbestaan, en dat allemaal met goedvinden van de leiding van de 
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.Toch maar even voor de duidelijkheid: dat bedrijf  is 
er om in de gaten te houden dat we in dit gebied een beetje veilig leven. Maar de DCMR is 
verworden tot een organisatie die veel teveel oog heeft voor de belangen van de bedrijven. 
Daardoor is het veel te lang pappen en nat houden geweest met Odfjell. En we weten 
ondertussen welke enorme risico’s we hebben gelopen. 

Je zou denken dat de recente ramp in Moerdijk de ogen hier had geopend. Of  eerder nog, de 
brand bij CMI aan de Rotterdamse Keilehaven. Ook toen had een ongeluk veel en veel erger 
kunnen aflopen. Om van andere ongevallen maar te zwijgen. Het geluk dat we hebben in de 
Rijnmond bij dit soort calamiteiten raakt een keer op. Ben ik bang. 
Een van de vragen is nu of  de directie van de DCMR aan kan blijven. Onze wethouder Eitjes 
voelt er niets voor om het aftreden van de DCMR-leiding te eisen. Want, vindt hij, dat lost de 
problemen niet op. Het is een opvatting. Het is niet mijn opvatting. Een leiding die zelfs niet 
adequaat ingrijpt als de eigen inspecteurs een gevaarlijk bedrijf  niet meer binnen durven 
gaan, is ongeschikt voor zijn taak. Klaar. Maar ja, die leiding heeft natuurlijk politiek 
verantwoordelijken. Die werken regionaal samen en die moet je eigenlijk ook wegsturen als de 
DCMR-leiding een schop onder de kont krijgt. Daar wringt de schoen. Want net zo goed als 
de DCMR-top te lankmoedig is geweest, zo zijn de politiek verantwoordelijken mede 
schuldig. Het zal toch niet zo zijn dat ze pas wakker werden toen de pers eens ging 
onderzoeken hoe het er bij Odfjell aan toe ging? Want dat is eigenlijk nog veel 
erger. Ondertussen wacht ik op de echte klap in de Rijnmond. 

M.A. Sluizer jr.  



GIP! He? Ja, GIP! 
Burgemeester Koos Karssen heeft het maar zwaar. Kijk op de site van de 
gemeente Maassluis bij een stuk over, schrik niet, het 
Gebiedsinvesteringsprogramma 2013-2016 (naar goed Hollands gebruik afgekort, 
dus GIP). Onze burgervader heeft als enige op de foto een stropdas om. Met dit 
weer! Arme man. 

Maar wie de moed heeft het stuk en de bijlagen te lezen – ik was zo moedig – kan een leuk 
spelletje doen: een lijst maken. Een lijst van wat de gemeente allemaal beloofd te zullen doen 
de komende jaren. Bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen aanleggen bij de Willem de 
Zwijgerstraat. Of  de speelplaats opknappen in de Patijnestraat. Dan wel een plan maken voor 
de school aan de Fenacoliuslaan.  
En nog veel meer. 

Wat het GIP is? Dat is een verzameling afspraken om Maassluis leefbaar te houden. Om de 
woningen op te knappen waar nodig, om de buurten leuk aan te kleden en een beetje veilig te 
houden. Dat is het zo ongeveer. En dus wat daarvoor moet worden gedaan. Die afspraken 
zijn gemaakt door woningbedrijf  Maasdelta en de gemeente Maassluis. Want de gemeente 
bouwt zelf  geen woningen en knapt die ook niet op en Maasdelta heeft Maassluis nodig om 
de buitenboel een beetje op orde te houden. 
Die plannen kosten geld. En daar wringt nog even de schoen. Want premier Rutte en zijn 
mannen en vrouwen zijn bezig te bezuinigen. En dat betekent ook dat er minder geld naar de 
gemeenten gaat. En minder geld naar huisvestingsplannen. Zo is ook onduidelijk welke 
maatregelen eraan komen voor de verplichte verkoop van huurwoningen. Dat bepaalt ook de 
speelruimte voor Maasdelta.  
Maar niet getreurd, zo redeneren Maasdelta en Maassluis. Laten we alvast maar op papier 
zetten waar we naartoe willen. Dat is goed. Want vooraf  al bij de pakken neerzitten, is geen 
optie. 

Dus plannen voor zonnepanelen! Er moet worden nagedacht over de gevolgen van de 
vergrijzing in Maassluis. Wat gaan we doen met Sluispolder-Oost? Hoe met de overlast van 
hondenpoep? En veel woningen moeten worden geïsoleerd. Of  zoals dat in dat rapport wat 
raar heet, de energieprestaties van huurwoningen moeten worden verbeterd (leveren 
woningen prestaties?). 
Maar let, als u dat lijstje maakt, op de addertjes onder het gras. Want bewoners vragen, 
bijvoorbeeld op ‘t Stort, om meer veiligheid. Dat wordt natuurlijk beloofd, maar daar heeft de 
gemeente niet zoveel over te zeggen. Er rijdt ‘s nachts maar één auto of  motor van de politie, 
omdat de korpschef  er niet meer voor over heeft. En dan kan burgemeester Koos Karssen 
hoog en laag springen, ze komen er niet.  
En pas op voor andere bezuinigingen. De gemeente spreekt in het GIP bijvoorbeeld dat het 
zich ,,voor de openbare ruimte meer richt op buurten waaraan prioriteit moet worden 
gegeven’’. Dat klinkt mooi. Maar argwanend als ik ben, lees ik hier: we hebben niet meer voor 
alle buurten geld. Dus als u mee gaat doen aan een schouw naar de staat van het openbaar 
groen – daar worden bewoners bij betrokken – dan kan het zijn dat u teleurgesteld afhaakt. 

Dus maak dat lijstje. Met de nodige achterdocht. En als de plaatselijke politici dan niet doen 
wat ze beloven, weet u wat te doen bij de komende verkiezingen. Ook bij die voor de Tweede 
Kamer. 
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Ik ben Koos 
Het moet gek lopen wil het niet een keertje afgelopen zijn met al die CDA-
burgmeesters die Maassluis te verstouwen heeft gekregen sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De huidige burgemeester, Koos Karssen, inderdaad ook CDA, is 68 
en hij heeft het nu wel gezien in Maassluis. Volgend jaar vertrekt hij. De vraag is: 
hij zal toch wel zo’n beetje de laatste burgervader zijn van christelijke 
huize? Want de gemeenteraad telt nog maar drie CDA-zetels. Op de 23 die er te 
verdelen zijn. De christelijken vormen nog slechts een splinterpartij in 
Maassluis. 

Dat was ooit anders. Decennialang domineerde het CDA, en de voorgangers CHU, ARP en 
KVP, de politiek ter stede. Ik herinner me nog burgemeester W.J.D. van Dijck, van wie toen 
wel eens werd gezegd dat hij partijloos was, maar die toch op meerdere plaatsen ARP achter 
zijn naam had staan. De man was een dwingeland, die dacht dat zijn wil wet was, waar ook. 
Tot hij botste met vooral de sociaal-democraten in de raad, en vooral in het college, en hij 
zijn biezen moest pakken. 

Daaraan gingen vele wrijvingen vooraf. Bijvoorbeeld over die beruchte politieverordening 
waarin hij, op aandrang van zijn vrouw, vastlegde dat er op zondag geen wasgoed buiten te 
drogen mocht hangen. Of  neem zijn botsing met een HVV-journalist, die hij op een zeker 
moment in de Ark, waar de raad toen vergaderde, dreigend toebeet dat hij hem wel een keer 
zou pakken. De verslaggever had het gewaagd een keer een uitspraak van de eerste burger 
van Maassluis te controleren en constateerde dat er onwaarheden waren verteld. En schreef  
dat op. 
Daarna kwam Van Dijke, officieel Mattheus Karel geheten. Een man om te eren, want hij 
had voor zijn werk in de Tweede Wereldoorlog het Verzetsherdenkingskruis gekregen. Maar 
van hem gaat ook het verhaal dat ie een keer bij een politiecontrole in een illegale omgeving 
in Maassluis is betrapt. De man zou boos op de politie zijn geweest omdat die hem niet had 
gewaarschuwd.  
Van Dijke was van de ARP. Hij verdween richting Ede. 

Hans van Es, zijn opvolger van het CDA, waarin ARP was opgegaan, was de volgende. En 
daarna kwam Jannie Serkenburg-Versluis, een lerares Frans, die op haar 62ste met vervroegd 
pensioen ging. Ook CDA, 
Koos Karssen, oud-ondernemer, is waarschijnlijk de laatste in de rij van Maassluise CDA-
burgemeesters, zo mogen we gevoeglijk aannemen. Natuurlijk moet Maassluis, officieel, straks 
de beste kandidaat krijgen. Maar met PvdA en VVD als de grootste partijen in de raad moet 
het gek lopen als er weer een CDA’er komt. Want de gemeenteraad doet nu zelf  een 
voordracht en daarvan wordt vrijwel nooit afgeweken. 
Zo kan Karssen de laatste der CDA-mohikanen worden. Hij is een man van doen, dus hij zal 
waarschijnlijk niet dat lied van Harrie Jekkers gaan zingen: ‘Ik ben Koos, en ik ben 
werkeloos’. En wie dan?  Ik doe eens een gokje. Mariet Hamer, Maassluise en PvdA-
kamerlid? 
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Hoe werkt de politiek? 
Tja, op vele manieren, kan ik u verzekeren. Ik zal er eentje toelichten. Met een 
voorbeeld. De Verenigde Senioren Partij (VSP) kreeg een paar dagen geleden van 
het college van b en w antwoord op schriftelijke vragen over een alert. Zeg maar 
een alarmering. En die zou moeten worden gegeven via de WOS, de Westlandse 
Omroep Stichting. Zo was voorgesteld. Daar luisteren en kijken aardig wat 
mensen in Maassluis namelijk naar. 

De VSP dacht zo een mooi punt te hebben om politiek te scoren. Ook al omdat in de AD-
Misdaadmeter Maassluis wat onveiliger was geworden. Gestegen van plek 94 naar 76 op de 
lijst van meest onveilige steden in ons land. Prima aanleiding voor wat pittige vragen, dachten 
Jan van der Maarel en de zijnen. Dus daar kwamen ze. Hoe met die onveiligheid, en moeten 
er niet een WOS-alert komen? Ik vat het maar samen, want het waren vijf  vragen. 

Nou kent de VSP de verhoudingen. De politie staat niet te juichen bij zo’n alert van de WOS, 
dus veel kans van slagen maakt zo’n voorstel niet. Maar toch: goed voor de bühne. 
Burgemeester Koos Karssen bekeek de vragen en krabbelde eens achter zijn oren. Ha, dacht 
hij, mooie aanleiding om die Misdaadmeter eens te nuanceren. Dus valt er in de 
beantwoording van de vragen een heel verhaal te lezen dat het in Maassluis helemaal niet zo 
erg is. Dat er minder in woningen is ingebroken, minder vernielingen, nou ja, nog een paar 
van die dingen. Want ja, Maassluis onveiliger? Dat is tegen het zere been van de 
burgemeester. 

Maar goed, dat alert. Wat vindt de burgemeester daar nou van? Hij gaat daar inmmers een 
beetje over in Maassluis. Denk je. Maar nee. Hij antwoordt dat er al met de politie over 
gesproken is, en die gaat het nog een keer intern bespreken. Ik heb er niet zoveel over te 
zeggen, staat er dus eigenlijk. Maar dat zegt Karssen natuurlijk niet. Dus de burgemeester 
gaat zijn handen niet branden bij die laatste vraag van de VSP. We komen er op terug, zegt 
hij. Met andere woorden, ook ik moet maar afwachten. 

In helder Nederlands: eigenlijk bepaalt de politie of  er een alert komt, en niet ik, Koos 
Karssen. De burgemeester zegt nog wel dat hij het een leuk idee vindt, maar daar hebben we 
niet zoveel aan. Als je heel cynisch bent, constateer je dat de VSP en de burgemeester elkaar 
bezig houden met iets waar ze eigenhandig geen enkel besluit over kunnen nemen. Maar 
goed, de VSP heeft gescoord, want wat publiciteit, en Koos Karssen houdt iedereen tevreden.  
Zo werkt de politiek soms. 

Maar jammer van dat alert. 
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Transparantie 
Odfjell, Vopak, Ebengoa. Brrr. En vroeger natuurlijk talloze andere bedrijven, 
waar we in Maassluis hinder van ondervonden. En angst voor hadden. En nog 
hebben. Hoe dat nou toch een keer te voorkomen dat het steeds weer mis 
gaat? D66 denkt een antwoord te hebben. Het moet democratischer, zo is het 
college voorgesteld. Het beproefde recept van wanhopige D66-politici. Verder 
heeft D66 burgemeester en wethouders gemaand alles op het gebied van de 
milieucontrole ‘transparanter’ te maken. En het moet kritischer, met meer 
deskundigheid, als het kan aan te boren bij bewoners. 

Het aansturen van de DCMR, die van ons allemaal is, blijft een lastig probleem. Het gaat 
daarbij vooral om de politieke verantwoording. En dan moeten we even kijken naar hoe dit is 
aangepakt. De directie van de DCMR Milieudienst Rijnmond vergadert elke twee maanden 
met een dagelijks bestuur. Daarin zitten vijf  politici. De club wordt aangevoerd door SP’er 
Rik Janssen, gedeputeerde van Zuid-Holland. De overige vier zijn wethouders uit ons 
gebied. Er is ook een algemeen bestuur. Ook door Janssen aangevoerd en daarin zitten verder 
alle milieuwethouders uit het Rijnmondgebied. Die mensen komen twee keer per jaar bijeen, 
of  vaker als ze dat willen. En Janssen overlegt zelf  nog elke twee weken met de DCMR-
directie. 

Gemeenteraden, en dus ook de fractie van D66 in Maassluis, kan via de eigen wethouder (in 
Maassluis is dat VVD’er Huub Eitjes) zaken controleren. Heel transparant. Zou 
democratischer betekenen dat we zelf  vertegenwoordigers in dat DCMR-bestuur moeten 
kiezen? Het zal toch niet? Het gaat nu al heel democratisch. De burger kiest een raad, en die 
wijst vertegenwoordigers aan in het DCMR-bestuur. Niks mis mee. En bovendien 
transparant. 
Resteert meer deskundigheid. Heeft de DCMR die niet? Nou, wel degelijk. Daar weten ze 
best wel wat er bij al die bedrijven gebeurt.  
Het probleem is veel meer dat van de lef. Van de durf  om in te grijpen. Lef  die niet alleen 
ontbroken heeft bij de DCMR, maar ook bij al die wethouders en die gedeputeerde van Zuid-
Holland. En de gemeenteraden hadden hun vertegenwoordigers veel harder achter de broek 
moeten zitten. Want het heeft natuurlijk veel te lang geduurd eer er bij bijvoorbeeld Odfjell is 
ingegrepen. Maar ja, de economie moet draaien. Voor sommige bestuurders betekent dat nog 
te vaak: de industrie met rust laten. Maar dat is iets heel anders. Zo’n DCMR-directie moet 
gewoon zijn werk doen. Die wethouders ook. En D66 eveneens. Zo hoort het te gaan. 
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Mosterd 
Buurgemeente Vlaardingen heeft ooit het plan gehad een bejaardenflat te 
bouwen pal naast de begraafplaats Holy, aan de rand van de stad. Dus niet alleen 
moesten die ouden van dagen, zo heetten oudere mensen vroeger, weggestopt 
worden ver buiten het centrum, maar ook nog eens naast de plek waar ze 
allemaal waarschijnlijk hun laatste rustplaats zouden vinden. Daar kwam 
protest tegen en dat idee ging de prullenbak in. 
Wat is dat toch? In Vlaardingen staat ook een ouderenflat, de Bolder, met uitkijk op de 
Waterweg. Een prachtplek voor oudere mensen die niet veel meer buiten komen. Een 
bewoner vertelde me ooit elke dag ‘naar de film’ te kijken; schepen die voorbij kwamen. Dat 
was dus een veel betere aanpak. 

In Maassluis heb ik vrienden in West met uitkijk op de Waterweg en die genieten ook elke 
dag. Ze zouden voor geen goud willen verhuizen. Zo’n uitzicht vinden ze nergens meer. Ik 
geef  toe, het is mosterd na de maaltijd, want de plannen zijn al in ontwikkeling, maar toch. 
Waarom moet er een bedrijventerrein (De Dijk) komen langs de Waterweg? En geen 
woningen? De mooiste plek, die langs het water, wordt weer weggegeven aan activiteiten die 
daar niet zoveel mee hebben. 
Het wordt natuurlijk mooi verkocht. De gemeente spreekt van de ‘hoogwaardige werklocatie’ 
van tien hectare, ‘met een verscheidenheid aan functies’. En ondernemers worden in de 
watten gelegd.  En er is sprake van een ‘natuurgeruchte invulling’.  
De gemeenteraad heeft het plan meer dan een jaar geleden goedgekeurd. En daarmee ook de 
komst van een nieuwe begraafplaats, want die komt daar ook. Die begraafplaats krijgt een 
parkachtige inrichting, zo heet het. Het zal wel. Maar daar hadden natuurlijk woningen 
moeten staan. We zijn toch ‘Eerste stad aan de Waterweg’? En niet ‘Eerste bedrijventerrein 
aan de Waterweg’? Waarom moet ik nou toch denken aan die variatie op die slogan, zijnde: 
‘Maassluis, laatste stad aan de Boonervliet!’ 
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De 58-plusser 
Nog niet zo lang geleden heetten ouderen ouden-van-dagen. Later bejaarden. 
Gepensioneerden is ook zo’n verzamelnaam. De welvaart bracht ons het begrip 
55-plussers, want aan die leeftijd zaten ook weer voordelen vast, bijvoorbeeld 
voorrang bij huisvesting. Maassluis heeft nu de 58-plussers. 

Dat zijn ingezetenen die voor het luttele bedrag van drie euro hun gezondheid mogen laten 
testen. Tot en met 13 september kan men zich aanmelden. De test is zaterdag 12 oktober in 
de Wethouder Smithal. 

Het is een activiteit van het Sportservicepunt Maassluis, een door de plaatselijke overheid 
gesubsidieerde instelling. Die heeft professionele krachten ingehuurd om bij al die pre-oudjes 
na te gaan hoe het met hun fitheid is. Reageren ze nog een beetje alert? Hoe is hun 
uithoudingsvermogen? Zijn ze nog een beetje lenig? 
Het wordt allemaal uiteraard met de beste bedoelingen gedaan, maar het blijft wringen. Moet 
de gemeente zich hier mee bemoeien? Jan van der Maarel zal met zijn Verenigde Senioren 
Partij natuurlijk meteen roepen dat dit moet. Maar is dat zo? De discussie is natuurlijk al 
gevoerd, maar de vraag blijft: is dit een taak van een plaatselijke overheid? Moet hier 
gemeenschapsgeld naartoe? 

Het is toch de taak van de burger zelf  voor zijn gezondheid te zorgen en die in de gaten te 
houden? Gaan we ook fitheidstesten organiseren voor kinderen (met overgewicht)? Is het de 
taak van de overheid om vrijblijvend te controleren of  iemand goed ziet of  hoort? Waar 
eindigt dit? 
Los nog allemaal van de vraag welke zekerheden zo’n test voor 58-plussers oplevert. Elke arts 
zal zeggen dat de onderzochte persoon gewoon, eenmaal buiten, dood op straat kan 
neervallen. Want dat willen we toch allemaal horen; dat het met onze gezondheid goed zit?  
En of  iemand fit is, dat weet ie toch zelf ? Ik heb daar althans geen professionele test voor 
nodig. En dat mijn reactie minder snel is geworden, is inherent aan de oudere leeftijd. 
Nog los van de vraag of  in tijden van economische recessie geld moet naar dit soort 
initiatieven. Of  is de gemeente Maassluis helemaal niet zo armlastig? 
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Sneltram 
Als over een paar jaar tussen Rotterdam en Hoek van Holland de metro, of  liever 
gezegd de sneltram, gaat rijden op de rails van de NS krijgt Maassluis er een 
station bij. Dat is geen nieuws. Alles loopt op rolletjes, wat de voorbereidingen 
betreft. De vaklui bekijken momenteel hoe de dienstregeling ingepast kan 
worden in het openingsregime van de bruggen, in Maassluis en Vlaardingen. De 
bevindingen lijken niet veel problemen op te leveren. 

De Verenigde Senioren Partij weet dat nu ook. Die heeft aan het college gevraagd of  er wel 
genoeg parkeerruimte is bij dat extra station dat er in West komt en B&W verzekeren dat alles 
van een leien dakje gaat. 

Dat had de VSP ook zelf  kunnen constateren als ze hun licht hadden opgestoken bij de 
bewoners van de Waterwegtorens en de Nobeldreef, want met die mensen wordt al een tijdje 
tot tevredenheid van beide partijen overlegd. Maar ja, dan heb je geen schriftelijke vragen 
meer en kan je jezelf  als politieke partij niet profileren. Daarom ook suggereerde de VSP in 
schriftelijke vragen Odfjell maar dicht te gooien. Natuurlijk gebeurt dit niet, en dat weten Jan 
van der Maarel c.s. ook, maar ja als je die vragen niet stelt, maak je geen reclame voor jezelf. 
  
Wat opvalt is dat er zo weinig geprotesteerd wordt tegen die Hoekse Lijn. Immers, met de 
komst van zo’n snelle verbinding wordt de kans groter dat Rotterdamse junks in Maasluis 
komen rondsnuffelen. Die vrees leefde en leeft in Ridderkerk waar bewoners zich nog steeds 
faliekant verzetten tegen de doortrekking van de sneltram naar hun centrum. Natuurlijk, die 
junks hadden ook met de trein kunnen komen naar Maassluis, maar om de een of  andere 
reden prefereren die toch de tram. Althans, ik zag ze daar vaker dan in de trein. Ik geef  toe, 
er is nu veel meer controle en de hoeveelheid spuitende en slikkende stadgenoten in de tram is 
drastisch afgenomen. Daar tegenover staat dat de sneltram naar Maassluis straks rechtstreeks 
uit het centrum (Beurs/Churchillplein) komt. Zijn wij als Maassluizers nou zo volgzaam? Zo 
gezagsgetrouw? Mopperen we alleen een beetje en laten we het daar bij? Of  geloven we echt 
dat die sneltram alleen maar zegeningen brengt? 
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Haal het doek maar op 
De inwoners van Maassluis zijn per brief  uitgenodigd om op 25 september ‘s 
avonds te verschijnen in Theater Koningshof  voor de klucht “Vergist? Drie 
maanden zwijgen!” met in de hoofdrol Abengoa en onze bewoners zijn de 
figuranten. Abengoa staat in de spotlights en wil nu een boodschap over het 
voetlicht heen brengen. Men is kennelijk bang af  te gaan door de zijdeur. 
Abengoa ligt al enige tijd onder vuur vanwege de regelmatige stankoverlast in de 
vorm van een penetrante gistgeur die het op gezette tijden veroorzaakt. 
Bewoners klagen en de DCMR dreigt met sluiting en flinke boetes. Het is wat mij 
betreft een charmeoffensief  om te voorkomen dat er de komende drie maanden 
nog klachten komen, want dan moet de boel plat worden gegooid. En ze noemen 
het een voorlichtingsavond. 

Het bedrijf  probeert duidelijk te maken hoe zorgvuldig het te werkt gaat. In mei 2012 is een 
onderzoek verricht naar de oorzaak. Het duurde tien maanden tot maart 2013 voordat men 
in het kader van een oplossing een thermische naverbrander ging bestellen. En deze is zo 
waar per september al beschikbaar voor installatie. 

Ik probeer mij voor te stellen hoe zo een onderzoek verloopt. Men krijgt een melding van 
stankoverlast. Gist is een zeer herkenbare geur. Op hun terrein staat een aantal pijpen dat 
restant stoffen uitstoot. Er loopt een expertsnuffelaar naar buiten en die roept: “Pijp 2a en 
pijp 7 stoten stoffen uit”. Nu wordt het complex, want er is een contra expert nodig. Die is 
natuurlijk niet voorhanden en dus is het wachten op de volgende klacht. De expertsnuffelaar 
stapt weer naar buiten en ontdekt weer: ”Pijp 2a en pijp 7 stoten stoffen uit”. Nu is het 
heidens moeilijk, is dit bewijslast en moet er toch nog een expert komen? Ai, hij is weer niet 
op tijd. De tijd verstrijkt en na een half  jaar is het dan eindelijk raak. Ja hoor, de 
expertsnuffelaar heeft gelijk. Nu nog een maand of  twee bedenken waarom die stank ontstaat 
en dan nog een maand of  wat om een rapport te schrijven. Dan wat materiaal bestellen. O 
duurt dat een half  jaar. Maakt niet uit. Geen haan die er naar kraait. Geen Sluizer die het 
ruikt. O nee? 
Ze hebben het wel eens over ambtelijke molens die traag malen, maar als je het mij vraagt 
zijn dat ventilatoren in vergelijking met hoe Abengoa optreedt. Nu gaat het hier maar om een 
onschuldige stanklucht. Ik moet er niet aandenken wat er gebeurt als er echt iets serieus aan 
de hand is. Hoe langzaam zullen Odfjell, Exxon, Q8, Shell en al die andere olieboeren dan 
handelen? 

Deze bedrijven hebben aan de poort een “casualties sign’ staan. Dat is een bord met “Al xxx 
dagen zonder ongelukken onder ons personeel.” Ze claimen dit met misplaatste trots: het is 
een publiek geheim dat die bedrijven met subcontrators (inhuurpersoneel) werken en die 
subco’s tellen lekker niet mee in de statistieken. Je wilt niet weten hoeveel gewonden of  doden 
onder het inhuurpersoneel zijn gevallen in de afgelopen dertig jaar. Mocht u op een 
desastreuze dag een enorme klap horen, waarna alle ruiten sneuvelen, Radio Rijnmond in 
paniek is en het DCMR bestuur aftreedt, weet dan dat “zij daar aan de overkant” hun 
handen in onschuld zullen wassen. 
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34e keer 
Van beneden hoor ik: “Schat, het is al 8 uur. Morgen moet je column online”. 
Vrouwlief  denkt mee, maar ze beseft niet dat ze mij op die manier onder druk 
zet. Ik wacht op inspiratie en dan komt het verhaal vanzelf. Meestal is het iets 
wat mij opvalt of  waar ik mij over verbaas of  aan erger. Het zonnige weer van de 
laatste mooie week lijkt er echter debet aan dat er niet iets is wat mij raakt. Of  
wacht… het is al weer oktober en dat herinnert mij eraan dat in het eerste 
weekend de Furieade wordt gehouden. Voor de 34e keer. 

Ik surf  direct naar hun website en lees daar: 

“Vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober a.s. is het weer gezelligheid ten top rond de Binnenhaven en in de 
Binnenstad. Met de ‘Furieade op Stoom!’ wordt dit festijn voor de 34ste maal gehouden. Zoals 
gebruikelijke is het vrijdagavond weer gezellig. Na de aankomst van Furie trippelen vele kindervoetjes langs de 
Haven en door de Binnenstad met hun lampion. Dit jaar kunnen zij na afloop weer genieten van het vuurwerk 
en misschien dat zij daarna ook nog iets kunnen meenemen van het feestje dat in de Havenkom losbarst: het 
Feestteam zal daar vanaf  een podiumboot er een gezellige boel van maken. En wie nog verder wil die avond: een 
traditie is in ere hersteld met ‘de Hollandse Avond’ bij Discotheek Showtime. Maar ook op die avond kan nog 
worden genoten van de avondbraderie of  kan nog een rondje draaimolen worden gedaan op de kermis.” 
De Furieade is een mooie publiekstrekker met een divers aanbod, maar ik vraag mij soms af  
of  de meerderheid de mooiste krenten uit de pap weet te vissen. Bij de oliebollenkoning lukt 
dat prima, maar het kermis- en braderie imago liggen op de loer, terwijl het juist gaat om de 
water elementen en de culturele elementen die het uniek maken en houden. We kunnen 
stellen dat er “Voor Elck Wat Wils” is. De schepen, een concert, muzikale optredens, een 
verwentuin, demo’s door Fitline en door een duikteam, kunstgalerie Ritsaert, diverse 
activiteiten op het water, het preuvenement. 

Donderdag loopt de binnenhaven al vol met diverse schepen en …o ja vrijdagavond is er 
weer een mooi vuurwerk! Ik krijg er zo waar weer zin in. 
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Koos 
Een dezer dagen wordt hij 69 jaar en hij is de oudste onder zijn confrères in 
functie. Het is zijn laatste jaar. Het is nog niet zo ver, maar hij doet alle jaarlijks 
terugkerende evenementen voor het laatst in zijn huidige functie als 
burgemeester.  De opening van de Furieade, de kerstzang op de Markt, een 
bezoek aan de Voedselbank, de intocht van de Sint, orgelconcerten in de Groote 
Kerk. 

Daarnaast zijn er zaken op gang en tot stand gebracht, zoals de renovatie van de binnenstad, 
de Burgemeesterswijk, het Balkon, de Dijk. De medewerking en tegenwerking in groter 
verband rond milieu-incidenten. Hij is het uithangbord van de gemeente en doet dat nu tien 
jaar. We mogen kritisch op hem zijn, maar hij doet het niet alleen. Hij leidt en coördineert het 
college van B&W en de gemeenteraadsvergaderingen. 

Als je kijkt wat de functie van burgemeester allemaal omvat, dan ben ik niet jaloers op zijn 
baan. Natuurlijk zijn er de leuke representatieve activiteiten, de buitenkant. De interne 
activiteiten, het besturen, is een veel taaiere bezigheid. Regels, publiciteit, tegenwerking, 
coalitievorming, polderen, obstructie, transitie, bezuiniging, taakverzwaring vanuit landelijke 
en provinciale overheid, opgelegde zaken vanuit de stadsregio Rotterdam, de voortdurende 
aandacht voor luchtverontreiniging. Pfff, alleen de voorgaande opsomming geeft mij al 
koppijn. Dan laat ik de kogelbrief, de poederbrief  en de kritische beschouwingen van 
columnisten nog buiten beschouwing. 
En wat dacht je van al dat vergaderen. Het lijkt mij dat je een echte lettervreter moet zijn. Al 
die vergaderstukken moet hij kennen. Het maakt niet uit of  deze onzinnig of  obstructief  zijn. 
Van alle ingezonden stukken dient hij kennis te hebben. Ik heb laatst eens op de site van de 
gemeente gekeken op de vergaderpagina en daar heb ik doorgeklikt op de 
Gemeentevergadering van afgelopen dinsdag. Twintig stukken voor 5 agendapunten. Ik geef  
het je te doen. 

Veel van deze zaken gaat hij achter zich laten. Dat maakt hem ongetwijfeld sentimenteel als 
hij erbij stil zou staan. Maar nu even niet. Hij is straks jarig en dat moet gevierd worden. 

Koos alvast van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren samen met Magda. 

M.A. Sluizer jr.  



Blij met mijn stadje 
Maassluis is een stadje al vele jaren. Ik ben heel blij dat het een stadje was en 
tot heden ook zo gebleven is. De eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook niet 
zoveel grond over is om groter te worden. Het etiket ‘groeikern’ of  ‘vinex’ is nooit 
van toepassing geweest. Er was een overeenkomst met Lely c.s. voor nodig om er 
nog een stuk grond bij te krijgen. De komende tien jaar zal er nog een behoorlijke 
inspanning nodig zijn om daarvan iets moois te maken. Laat dat maar over aan 
de hoge heren. 

Natuurlijk zijn we kritisch op de gang van zaken in onze stad aan het Scheur, maar ik prijs 
ons gelukkig dat er een aantal grootstedelijke elementen ontbreekt. We hebben geen metro, 
maar binnenkort wordt dat wel anders. Hopelijk heeft dat geen invloed op de criminaliteit. 
Het is momenteel niet afwezig, maar ook niet dramatisch aanwezig. Dat blijkt wel uit het feit 
dat we een klein politiekorps hebben. In het weekend is er zelfs alleen maar een 
surveillancedienst en oproepdiensten voor en door heel Rijnmond. Soms lastig omdat 
dienders uit andere steden niet altijd bekend zijn met de plaatselijke omstandigheden zoals 
tolerantie ten opzichte van onjuist parkeren in de oudere wijken. Een onterechte parkeerbon 
is daarna de reden dat je als nog een hele procedure moet starten om het ongedaan te laten 
maken. 

Een echte stad heeft veel autoverkeer en reguleert dat door veel verkeerslichten. Onze stad 
ken drie toegangswegen. In West via de Coldenhovenlaan-Maasdijk met twee verkeerslichten 
achtereen, komt men op de Westlandse weg. Ter hoogte van de Koningshoek staan weer twee 
stuks op een rij. In Oost op de Laan ’40-’45 weer twee stuks en dan nog een ter plaatse van de 
toerit naar het Hoofd. Ik kom snel geteld dus tot zeven gereguleerde kruispunten. Heerlijk 
zoveel bewegingsvrijheid. 
Wie zich met regelmaat in de Koningshoek, de Koningshof  of  het Oude centrum laat zien en 
lid is van een sportvereniging of  kerk, kent bij wijze van spreke al ‘half  Maassluis’. Ons kent 
ons. Onze B&W heten gewoon Koos, Gerard, Huub, Arnold en meneer Kromdijk. 

Ik voel mij dan ook een echte inwoner van ons stadje, maar vertel dat niet aan een rasechte 
Sluizer, want die vindt mij import. 
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Als nieuw 
Ik ben best trots op mijn stadje dat zich opmaakt voor haar vierhonderd jarig 
bestaan. Het is terecht dat er flink geld wordt gestoken in de renovatie van het 
oude centrum, dat is tenslotte echt en authentiek. 

De straatlantaarns hebben een mooi nostalgische uitstraling, ouderwets en toch ook weer niet. 
De bestrating is weer op orde, er zijn slimme functionele afwateringsgoten aangebracht. Al 
hoewel niet overal even slim: bij sommige winkels liggen die gootjes pal voor de entree, niet 
erg handig en op deze wijze komen klanten onverwacht de winkel binnenvallen op een 
onbedoelde wijze. Bij dit soort onhandigheden vraag ik mij steeds weer af  welke uitvoerder of  
opzichter er met een flinke kater heeft lopen toezien op dit werk. Zo iets zie je toch meteen, 
vooraf, voordat je begint? 

De kademuur bij de Wagenbrug heeft zijn oorspronkelijke spoelstoep teruggekregen. Leuk 
vanuit historisch perspectief, maar ik betwijfel of  er iemand ooit maar iets zal komen spoelen; 
zo schoon is het water nu ook weer niet. 
  
De Markt wordt teruggebracht in een staat die een van de vorige versies uit het verleden moet 
voorstellen. Wie het niet gelooft, kan het met eigen ogen controleren in de rijke verzameling 
van oude foto’s op de website van de Historische Vereniging Maassluis. 
Al met al ziet Maassluis er straks pico bello uit… aan de buitenkant. Daar zit voor mij dan 
ook het pijnpunt: de etalages en de winkels die in het centrum staan, ogen troosteloos. Diverse 
ondernemers staat het water tot aan de lippen. Sommigen hebben het bijltje bij neergegooid, 
getuige de leegstand. 

Er wordt getracht om deze panden weer verhuurd te krijgen, maar dit vereist een andere 
mentaliteit. Daarvoor heb je inventieve geesten nodig die buiten de kaders – outside the box – 
durven denken. En die ben ik in ons stadje nog niet tegengekomen. De huidige 
binnenstadmanager is een ondernemer van de oude stempel. Als ik hem was, hield ik de eer 
aan mijzelf. Van de bestuurders moeten we in ieder geval geen ingenieuze mooie acties meer 
verwachten. De meesten zijn oude knarren die comfortabel op het pluche zitten tot de 
komende verkiezingen. ik heb hen in de raadsvergaderingen nog niet kunnen betrappen op 
een verstandige voorstel op dit terrein, maar wellicht ligt dat aan mij. Die vergaderingen zijn 
tenslotte wel erg saai en menig onzinnige vraag uit de oppositie helpt het proces ook niet in de 
goede richting. 
Verdraaid, zo ben ik ongemerkt toch weer bij de politiek terecht gekomen. Nu ja, je moet een 
oude vos ook geen nieuwe truukjes willen leren. We gaan op naar een nieuw bestuur met 
nieuw elan en nieuwe ideëen. In 2014 gaat de vernieuwing gebeuren, hoe dan ook. 
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Allure 
Ons stadje heeft zowaar een eigen soap gekregen bij de wos tv. ik had tot deze 
week nog niet gekeken omdat ik bang was dat het een grote reclamspot ter 
promotie van Maassluis zou zijn. Gisteren heb ik dan toch de stoute schoenen 
aangetrokken en ben er even voor gaan zitten. 

Ik kan u geruststellen: het is geen poging tot reclame voor Maassluis. De cameravoering heeft 
de allure van een zaterdagmiddag video hobbyclub. De muziek op de achtergrond heeft veel 
weg van een chaotische greep uit de platenkast van opa en het geluid van de dialogen worden 
voortdurend weggedraaid bij gebrek aan natuurlijkheid. De montage van de scenes die ik 
thuis doe met mijn oude vhs recorder is nog beter. De verhaallijn voert ons van hot naar her 
door winkels in het oude centrum waar onbedoeld het gebrek aan acteertalent van de 
middenstand aan het licht komt. Af  en toe doet het denken aan Bassie & Adriaan. 
Allememachies. 

Misschien is dat wel zo positief: ze kunnen alleen zichzelf  spelen en daarin zijn ze echt heel 
herkenbaar… 
Het ergst vind ik nog de voice-over. Die is achteraf  toegevoegd. In alle rust, desnoods tien 
keer opnieuw tot het goed is. Zou je denken, 

Ik denk dat de toneelvereniging een hoger niveau heeft dan deze dame. Wat erbarmelijk. Die 
intonatie! De klemtoon weet zij feilloos steeds fout te leggen. Dat is een kunst apart. 
Ben ik dan niet blij met deze reeks? 

Jawel! 

Er wordt heel duidelijk dat Maassluis een onbeduidend stadje is, dat je een keer moet hebben 
gezien, maar daarna voor altijd links laat liggen. We lopen geen enkel risico dat we ooit een 
echte trekpleister worden. Nog in geen vierhonderd jaar. Wat een geruststellende gedachte. 

Ik wens u nog veel anonimiteit toe. 
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Verdraagzaam 
Er kleeft sinds jaar en dag aan ons land het etiket ‘verdraagzaam’. Is dat 
terecht? Ik heb de neiging te zeggen dat het tegenvalt. En geldt dat ook voor 
Maassluis? Het hangt er natuurlijk vanaf  welke criteria je hanteert. Ik zal de 
lezer de mijne voorleggen. Het is aan de lezer om het daarmee eens te zijn. 

Ik vroeg mij dat af  en wilde dat graag staven met cijfers. Ik wist niet zo gauw hoe, totdat onze 
maandag columnist mij wees op wikipedia. Ik kijk daar niet zo vaak, ik ben daar ook niet zo 
handig mee, maar voor deze keer dan toch geprobeerd. Verrassend hoe snel ik daar de 
onderbouwing van mijn stelling in getallen terug kon vinden. 

Ik vind dat verdraagzaamheid zich toont in de mate waarin iedereen met elkaar omgaat in 
zijn dagelijkse doen en laten. Hoewel altijd een “strikte scheiding van kerk en staat’ wordt 
verondersteld, zie ik dat beide in de loop van de eeuwen veel van elkaar hebben geleerd. Ze 
verkondigen beide verdraagzaamheid en bieden daarom iedereen de ruimte om zijn eigen 
godsdienstgroepering, school en politieke partij op te richten. In mijn ogen is dat echter juist 
een teken van onverdraagzaamheid. ‘Ik ben het niet eens met visie x, ik start mijn eigen 
groepering … binnen verband,  …hersteld’ of hoe de naam ook mogen luiden’. En dat 
allemaal onder het mom dat de eigen visie op God / Allah de enige ware is. In ons land zijn 
meer dan 80 groeperingen die onder een eigen vaandel hun bestaansrecht verdedigen. In 
mijn eigen stadje zie ik er ook minstens negentien in de stadsgids vermeld staan. Negentien. 
Op het terrein van de politiek zijn er 3 hoofdstromen: socialisitisch, religieus en liberaal. Met 
een beetje verdraagzaamheid kan je er zelfs twee van maken. Niet zo in ons kikkerlandje en 
ons stadje aan het Scheur. 

Hoeveel politieke partijen er zijn in Nederland: 12 grote, 10 lokale en dan nog eens 10 die 
momenteel niet in een raad of  kamer zitten. En dan 130 landelijke partijen waarvan vele in 
de loop der tijd weer zijn opgeheven. En dan nog 250 lokale partijtjes, diverse niet meer erg 
actief. Wat dat laatste betreft hebben wij er ook twee. Twee teveel zou ik zeggen. 
Mijn persoonlijke conclusie op grond van bovenstaande is dan ook: zodra men het op een 
paar punten oneens is, wordt er een eigen groep gemaakt, omdat men het verschil van inzicht 
niet verdraagt. Daar kan geen Tien Geboden of  ‘Handvest voor de grondrechten van de Mens‘ ook 
maar iets aan veranderen. Ieder heeft recht op zijn eigen mening en dus telt ons stadje meer 
dan 30.000 meningen. Nou ja er zijn er nog genoeg onmondig. Kijk dat is dan al weer een 
groep, maar die is bij wet uitgeschakeld. 

Ik raad u aan eens goed te kijken wanneer er conflicten leiden tot een ‘hullie tegen wij’. Er 
onstaat zo maar weer een nieuw kamp en we kunnen er met zijn allen niets aan doen. Val mij 
dus niet aan, want anders is er binnenkort de oprichting van de  CPM, de Columnisten Partij 
Maassluis. 
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Vergezichten 
Soms maakt een mens plannen voor de toekomst ver vooruit. Premier Rutte 
noem dat vergezichten, waar hij zich niet aan wagen wil. Ik moest daar laatst 
weer aandenken, toen we thuis onenigheden hadden over het uitstellen van zaken 
die vervolgens in het gedrang waren gekomen. 

Ik heb nog maar eens wat ideeën geraadpleegd over time management en planning. Twee tips 
pik daaruit. 

Ten eerste: als iets heel belangrijk is, moet dat eerst gepland worden alle andere zaken zijn 
daaraan ondergeschikt en hebben per definitie niet de hoogste prioriteit. 

Ten tweede: plan zo strak mogelijk in de tijd – zo snel mogelijk beginnend –  op de 
begindatum zonder speling. De feitelijk gewenste einddatum mag gerust een stukje later 
liggen. Zo kun je bij vertraging en uitloop toch nog binnen de marges blijven. 

Ik hoop dat organisatie commissies ook op die manier hun plannen trekken. 

Dat hoeft natuurlijk niet 400 jaar voor de feestdatum maar begin wel 400 dagen van te voren 
met in achtneming van punt 2. 
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Onontdekt 
Hoewel mijn stadje niet zo groot is, zijn er voldoende plekjes die door de 
gemiddelde Sluizer toch nog niet ontdekt zijn of  waar nauwelijks gebruik van 
wordt gemaakt. Ik hou zelf  erg van de natuur en probeer daarom zoveel mogelijk 
te voet te verkennen. 

Op zondag loop ik graag langs Scheur en Waterweg. Ik doe dat regelmatig. Ik begin ter 
hoogte van het Balkon en wandel dan westwaarts. Heen loop ik langs het water, gezicht in de 
wind, de geur van de zilte zee en mijn blik op de scheepvaart en de brede riviermonding. Ik 
krijg dan het gevoel alsof  ik het ruime sop kies, de vrijheid tegemoet. 

Op zonnige dagen pak ik ongemerkt een lekker kleurtje alsof  ik een dagje strand heb gedaan. 
Gelukkig is dat niet waar: ik ben veel te ongedurig om mij te wentelen in zand en 
zonnebrand. Ik loop dan tot aan de Waterkering. Wat een machtige installatie is dat. Bent u 
daar wel al eens geweest? 
Op dat punt keer ik zelf  ook en wel landinwaarts om op het fietspad langs de spoorbaan weer 
terug te lopen. Langs spruitenvelden loop ik dan terug tot de spoorwegovergang bij de Zeven 
Meren plas waar een vogelbroedgebied ligt, wat ook een bezoek waard is. Ik loop echter door 
via het oeverbos waar het hele jaar door diverse wilde planten groeien en bloeien. Een enkele 
hondeneigenaar met flink de pas er in, komt mij tegemoet en groet mij vriendelijk. Het 
gebied wordt aardig op orde gehouden door een aantal vrijwilligers die dit al meer dan 20 
jaar doen. 

Hier hoor ik af  en toe een specht driftig  tikken. Een houtduif  koert er op los. Zelfs 
halsbandparkieten – een papegaaiensoort-  zie ik er met enige regelmaat rondvliegen. Op een 
gegeven moment kom ik dan weer in open terrein waar fazanten opfladderen en bij avond zie 
je diverse konijnen van het laatste avondzonnetje genieten. 
Natuurlijk loop ik daar niet als enige. Het valt mij trouwens op dat iedereen die daar zijn 
benen strekt, zo ontspannen is. Zou dat komen door de wijde blik, het ontsnappen aan de 
energie van ons stadje of  de zeelucht? Misschien wel door alles bij elkaar. 

Op het laatst stuk loop ik weer richting de rivier om terug te kunnen keren op mijn 
beginpunt. Op zo een dag voel ik mij gezegend. Ik hoef  niet ver te gaan om een te zijn met de 
natuur. Een mooie  gedachte op een vredige zondag. Op deze manier is mijn accu weer 
opgeladen voor de komende hektische werkweek. 
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Duurzaamheid benauwend 
Cradle to cradle is het principe dat wordt toegepast door bedrijven die op 
duurzame wijze producten produceren en deze bij het einde van de levenscyclus 
kunnen hergebruiken in enige vorm. Dat is ook wat er wordt verstaan onder 
‘duurzaam’. 

Duurzaamheid heeft wat mij betreft betrekking op het bewust zoveel mogelijk voorkomen van 
het belasten van de aarde of  op efficiente wijze ontlasten van de aarde, zodanig dat het bijna 
klimaatneutraal is. 

Het begrip duurzaam kun je heel breed bezien en je ziet het ook toegepast op werknemers: 
een duurzaam beleid om deze in het bedrijf  in de maatschappij ingezet te krijgen of  te 
houden. Men heeft het ook wel over MVO ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het zijn mooie principes op het eerste gezicht, maar ik heb er met name bij duurzame producten 
toch wel moeite mee. 

Hoe bekijkt men die duurzaamheid? Wat mij betreft moeten alle factoren worden meegenomen. Ik 
betwijfel echter of  dat het geval is. 
Men moet allereerst een product ontwikkelen. Wie zegt en garandeert dat de bedenker van 
een product zelf  zuinig duurzaam handelt. Wordt het product in een duurzaam laboratorium 
of  research afdeling ontwikkeld? Hoe wordt het product geproduceerd? Misschien best wel 
bewust, maar toch. 

De energie – niet alleen voor avond- en nachtverlichting – maar juist voor het tot stand 
brengen in de productieafdeling  is die bijvoorbeeld efficient minimaal, dwz laag verbruik en 
zogeheten grijs of  wit? 
Hoe worden de producten aan de man gebracht? Door intensieve reclame op een website? 
Wordt die site gehost op een computerpark dat duurzaam is? Als je bedenkt dat een bedrijf  
als Google heel veel doet aan het optimaliseren van het eigen machinepark om zodoende 
duurzaam bezig te zijn, dan vind ik dat toch weer kort door de bocht. 

Stel dat er veel reclame is, veel hits op de website en veel zoekenden roepen iedere keer 
hetzelfde zoekresultaat op. Hoeveel energie is er dan weer verspild? 
Ik lijk wel een ICT expert of  een milieudeskundige, maar niet is minder waar: ik ben 
momenteel bezig met het bestuderen van de programma’s van de locale partijen en het valt 
mij tegen dat er zo weinig concreet wordt gemaakt op dit niveau. Daardoor ben ik aan het 
lezen geslagen over dit onderwerp en kom gelukkig veel artikelen tegen over duurzaam en 
cradle-to-cradle. 

Ik dacht het op deze wijze te begrijpen, maar als ik zoals bovenstaand doorredeneer, benauwt 
het mij. Enerzijds omdat het erg lastig is om het te overzien en te doorzien. Anderzijds ben ik 
bang dat er keuzes worden gemaakt vanuit een te beperkte visie. Ik geloof  dat ik maar blij 
moet zijn dat mijn stadje altijd een beetje achter de feiten aan hobbelt. Stel je voor 
dat Maassluis het Waterloo van de principes rond milieu, natuur en duurzaamheid zou 
veroorzaken. 
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De Nacht van Eitjes 
In de plaatstelijke krant lees ik dat er door het college van B&W besloten is om in 
samenspraak met het Hoogheemraadschap Delfland te bekijken hoe de 
verhoging van de kademuren met 30 cm moet worden aangepakt. In 
een persbericht van de gemeente worden de antwoorden van het college op 
vragen van Maassluis Belang over dit onderwerp en met name de vertraging van 
de aanpak van de Goudsteen bekend gemaakt. 

In dat persbericht wordt de vragende partij wat mij betreft in de hoek gezet, terwijl zij terecht 
vragen stelt. Je kunt sturen en je kunt bijsturen. Het college kiest er voor haar zin door te drijven, 
waardoor de burgerij weer zal denken aan de column “Mind the Gap“. Daarin 
maakt medecolumnist Jelle duidelijk dat het zittende college alleen maar onbegrip kweekt met 
krom beleid. Wat mij betreft worden de zittende partijen genadeloos afgestraft in maart bij de 
gemeenteverkiezingen. Maar wie ben ik? 

De vertraging rond de kademuren is om verschillende redenen opgetreden. Leest u maar eens 
mee wat het persbericht vermeldt: 

Het eerste ontwerp ging er van uit dat de voorzijde van de muur ongeveer een meter vóór de 
huidige geplaatst zou worden. Dit was de voorkeursvariant met het oog op kosten en mede 
voorkeursvariant voor het Hoogheemraadschap. Op advies van de Commissie Cultureel 
Erfgoed hebben wij afgeweken van dit ontwerp, waarna er een volgend ontwerp is gemaakt 
waarbij wel de voorzijde van de nieuwe muur gelijk blijft ten opzichte van de bestaande muur. 
. 
Tussentijds, en niet voorzien, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland tijdens het 
ontwerptraject de gemeente gevraagd de bovenzijde van de waterkering (zijnde de kleikade 
onder de verharding) te verhogen met ca. 0,30 meter, in verband met het verhogen van de 
veiligheid tegen overstromen van het achterliggende gebied. Dit bleek, onder andere met het 
oog op de afwatering en de gebruikswaarde van de rijbaan, niet mogelijk. Gezien de huidige 
weghoogte dient er een “vervangende waterkering” te worden gemaakt die de functie van de 
“kleikade” overneemt. 
Sinds wanneer is uiterlijk vertoon (erfgoed) maatgevender dan lijfbehoud (de actuele 
veiligheid). Volgens mij was het slimmer geweest eerst grondig met het Heemraadschap te 
overleggen. Kennelijk was men laat gestart met de plannenmakerij en wil het huidige 
college persé goede sier maken met de renovatie van het centrum in het kader van 400 jaar 
Maassluis. Daarom zijn met gezwinde spoed de kaden onderhanden genomen. Dat project is 
zo goed als afgerond. Die bijgestelde eis van 30 cm is te laat ontdekt. De aanpassingen – 
welke dat ook mogen worden - komen later in 2015 of  zo. Er wordt in dat antwoord met geen 
woord gerept over het feit dat wethouder Eijtjes weigert die 30 cm de lucht in te gaan, maar 
In de krant wordt wethouder Eitjes geciteerd: 

“Verhogen kademuren is geen optie. Geen gezicht. Ik ben daarin altijd duidelijk geweest”. 
Je vraagt je als eenvoudige geest af  of  ons gemoedelijk stadje rijp is voor De nacht van Eitjes. 
Het zou eindelijk weer eens reuring geven in mijn slaapstadje, dat sinds het schandaal van 
Wustrow langzaam is ingesukkeld op politiek terrein. 
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Ik ben Mandela 
Het lijkt in deze maand een trend:  jezelf  helemaal bloot geven in een column. 
Het zal wel de tijd van het jaar zijn. Ik heb er over nagedacht, maar bedacht mij 
dat ik dan in de spiegel zou moeten kijken. Durf  ik dat wel? Ik heb het gedaan en 
tot mijn schrik kom ik tot de ontdekking dat ik diep van binnen net zo vreselijk 
ben als alle anderen waarop ik kritiek heb. Lees en huiver want dit gaat net zo 
zeer over mij als over u, lezer. 

Ik deed wat boodschappen en constateerde dat de winkelier in zijn nadeel wilde afrekenen. 
Twee seconden dacht ik  “mooi een voordeeltje “. Toen bedacht ik mij en gaf  aan dat het 
bedrag niet klopte. Ik betaalde “genereus”  de twee dubbeltjes extra.  Al weglopend overdacht 
ik het voorval. Wat zou ik hebben gedaan bij een grotere aankoop? Stel ik had een televisie 
gekocht en de verkoper slaat een prijs van 50 euro lager aan? Zou ik dan ook zeggen “Foutje!” 
of  zou ik zwijgen? Ik aarzelde in gedachten en trachtte mijzelf  te sussen door dat bedrag te 
bagatelliseren. 

Iets in mij zei dat er natuurlijk grensbedragen zijn waarboven ik wellicht het voordeel zou 
pakken, waar ik geen recht op heb. Hoe zeer verschil ik dan in aanleg van de eerste de beste dief ?   
Bij ons in de straat geldt een gedeeltelijk parkeerverbod, wat blijkt uit de geelgeschilderde 
stoeprand. Er staat verder geen bord, maar het is evident voor iedere chauffeur met een 
rijbewijs. Toch zijn er eigenwijze lieden die het vertikken om 50 meter te lopen. Die klagen 
dat zij “zo ver moeten lopen”. Op 40 meter afstand van hun huis zetten zij hun auto langs de 
gele streep; bovendien binnen 10 meter van een T-splitsing. Ik moet bij notoire 
foutparkeerders de neiging onderdrukken om de politie te waarschuwen. 

De gedachte dan ik dan geen haar beter ben dan de eerste de beste verklikker, weerhoudt mij van de uitvoering. 
Natuurlijk zijn er gradaties, maar het is in principe wel hetzelfde. 
Met enige regelmaat tref  ik in onze voortuin door voorbijgangers achteloos weggeworpen 
afval. Het zijn vooral drinkpakjes of  sigarettenpakjes, dus de categorie der achtelozen lijkt mij 
duidelijk. Ik moet soms de neiging onderdrukken om dat vuil op de openbare weg te gooien. 

Ook nu weer bedenk ik mij en gooi het in onze vuilcontainer. Ik zou anders immers net zo een 
vervuiler zijn. 
Het zijn de meest onschuldige gedachten van deze week. De andere vind ik te erg om met u 
te delen. Er huist in principe een nobele Mandela in mij,  maar hij woont in feite samen met 
een brute Assad. Dat is voor mij de reden dat ik genuanceerd over de anderen blijf  denken. 
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We ontsporen 
Koos heeft het regelmatig over zero tolerance beleid. Dat moet zich in de praktijk 
vertalen naar het niet toestaan van overtredingen door de jeugd. Op zich is het goed om 
zo vroeg mogelijk het kwaad de kop in te drukken. Jong afgeleerd is oud niet gedaan. 
Alleen werkt het zo niet. Je kunt met verbieden en straffen geen langdurige resultaten 
bereiken. Je hebt rolmodellen nodig en wel de eigen ouders en oudere gezinsleden. Daar 
wringt hem meestal de schoen. 

Ik ben van menig dat zero tolerance beleid niet spoort. Er zijn te veel kanttekeningen te plaatsen bij de 
verwachtingen die men hiervan heeft. Men moet zich afvragen hoe het komt dat uitwassen ontstaan. 
In mijn waarneming is de maatschappij sterk veranderd in de laatste 35 jaar. 

In de jaren zestig en zeventig heeft de jeugd zich losgemaakt van het ouderlijk gezag. De maatschappij 
heeft steeds meer inspraak en medezeggenschap moeten toestaan op veel terreinen. Ook het 
traditionele gezag is danig uitgehold. Men behoorde toen bijna allemaal tot een kerkgenootschap dat 
geborgenheid en sociale controle bood. Niet-kerkelijke mensen waren vaak aangesloten bij de 
arbeiderspartij en een vakbond. Men kende elkaar daardoor en hield een oogje in het zeil. 
Sinds de jaren tachtig is deze vorm van controle sterk afgebrokkeld. Dat is nog versneld door de 
individualisering, waardoor anonimiteit sterkt toeneemt. Ook de mentaliteit van “iedereen heeft recht 
op alles” en “dat moet kunnen” dragen bij. Daarnaast biedt de maatschappij de mogelijkheid om je te 
ontwikkelen van jongsaf  aan. Daarmee zijn al diverse generaties ontevredenen en onrustigen 
ontstaan. Ook steeds meer vrouwen die hun studie te gelde willen maken en dus een (parttime) baan 
hebben en een carrière nastreven. 

De overheid heeft faciliteiten en plannen ontwikkeld, die dat voornemen ondersteunen en stimuleren. 
Individuele verzekeringen, persoonlijke pensioenopbouw, kindercrèches, toetsing en meeweging van 
beide inkomens bij aanvraag van hypotheek, enzovoort. 
Dit heeft tot gevolg dat “iedereen” wordt meegezogen in die trend: een eigen huis kopen, moeder 
meewerken, meedoen met de rest. Kijk maar eens naar de hoeveelheid speelgoed, spelcomputers, pc’s 
er gemiddeld in een gezin aanwezig is. Is het niet om mee te doen, dan is het wel om van het gezeur af  
te zijn “Ik wil ook een …” 

Die ontwikkeling is een voortdenderende trein die niet te stoppen is. De keerzijde van deze medaille is 
dat een groot deel van de opvoeding afhankelijk is van hoe er wordt gehandeld door het 
kinderdagverblijf, de basisschool, de buitenschoolse opvang en de sportverenigingen. 

Die zien zichzelf  echter niet als het verlengstuk van de ouderlijke macht. Terecht. Maar daardoor krijg 
je kinderen die makkelijker kunnen ontsporen. Dat gebeurt zeker in gezinnen waar de ouders na een 
lange werkdag zich niet druk maken over wat hun kind buiten doet al zwervend tot laat op straat. Het 
illegaal afsteken van vuurwerk is maar een kleine voorbeeld. 
Het kan op latere leeftijd leiden tot gewelddadig gedrag en criminaliteit. Afgelopen week nog enige 
voorbeelden. De koperdief  die eigenhandig de Hoekse lijn minstens 5 keer heeft lamgelegd.  Twee 
chauffeurs die elkaar op de Burgemeester Zaneveldtstraat  te lijf  gaan. 

Het laatste is kenmerkend voor hoe kort de lontjes tegenwoordig zijn. Ook dat komt door de 
voornoemde maatschappelijke ontwikkelingen. Het individu stelt eigen belang steeds meer boven dat 
van een ander. 
Het ergste is nog dat diezelfde lieden vooraan lopen in stille tochten. Ik was blij dat mijn stadje niet zo 
sterk ontspoorde tot nu toe. Met de komst van de metro op de Hoekse lijn in 2015 ben ik daar niet 
meer zo zeker van. Tegen die tijd is Koos echter al lang gevlogen. 
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Een blijde boodschap 
Met Kerst wil ik sneeuw zien. En ik wil wel met eigen auto gaan, anders hoeft het 
niet van mij. Dat stelde mijn partner afgelopen zomer. Ik had mij daar maar bij 
neer te leggen. Ik was toch al een voorstander om een paar dagen er tussenuit te 
gaan. Een gebied met veel sneeuw waar je lekker kunt wandelen, dat leek ons wel 
wat. U snapt dat in huize Sluizer zorgvuldig gezocht werd naar een mooie locatie, 
dicht bij wandelgebieden. We zijn geen skiliefhebbers, wandelen en cultuur in het 
Zwarte Woud moest het worden, dus we boekten een hotelletje in Sankt Märgen. 
Een heerlijk vooruitzicht. 

Hoe dichter we bij december kwamen, hoe meer de twijfels de kop opstaken. Het sneeuwt er 
helemaal niet. Alles is groen. Het zal toch niet zo zijn dat het blijft bij “Dreaming of  a White 
Christmas”?  Wij hielden moed. Via internet volgden wij de weersituatie. Dat is wel erg 
makkelijk tegenwoordig, maar het maakte ons ook erg onrustig. Zo erg dat we besloten om er 
maar weer mee te stoppen. Vanaf  half  december hadden we onszelf  daarom afgesloten van 
die informatie. 

Gelukkig hebben we weinig mensen in onze kring die echt fanatiek alles volgen op internet. 
Laat staan met smartphones en  apps de hele dag het weer bekijken. Best wat ouderwets 
eigenlijk, maar in dit geval kwam het goed uit. 
Ik schrijf  deze column op 23 december, de avond voor ons vertrek. We willen ons laten 
verrassen door het weer ter plaatse. Natuurlijk hebben we de route vooraf  wel gecontroleerd. 
Het ziet er redelijk rustig uit. Veel beter dan de storm hier aan de kust. Regen onderweg dat 
dan wel weer wel, maar wie weet is daar wel voldoende sneeuw. Wij laten ons door de 
tomtom de weg wijzen. 

Terwijl ik dit zo opschrijf, valt er een email in de mailbox afkomstig van onze gastheer. De 
kop luidt:  Eine frohe Nachricht ofwel een vrolijke boodschap. Hij schrijft: Sie werden im Gasthaus 
erwartet in Sankt Märgen. Ihr Gastgeber Joseph. 
Volgens de toegezonden folder is de vertaling van de plaatsnaam Heilige Maria. Ik zie ineens 
een parallel met de kerst. Wij krijgen een blijde boodschap. De tomtom als de ster die ons 
leidt naar Josef te Sint Maria.  Nu maar hopen dat wij wel welkom zijn. 

Ik schrijf  u weer op oudejaarsdag, tenzij wij ingesneeuwd zijn. 

M.A. Sluizer jr. 
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Columns van het jaar 2013 
„Een dagelijkse kijk op het leven in Maassluis, u leest het op 
Maassluis.nu. De columnisten die u elke dag weer op een 
andere manier kennis laten maken met de stad hebben nu ook 
een eigen boek met daarin de verzamelde verhalen van het 
afgelopen half jaar. 2013 was een mooi jaar voor de creatieve 
schrijvers, zo valt op te maken uit het boek. Lees het met 
plezier!” 

- Bas Booister (Scheidend hoofdredacteur Maassluis.nu) - 
!
Dit boek is tot stand gekomen dankzij de vrijwillige inzet van de columnisten van 
Maassluis.nu en het hoofdredacteurschap van Bas Booister. Delen staat vrij! 


