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In de 25 jaar dat de stedenband Hatvan-Maassluis bestaat, is de afstand 
tussen beide steden talloze malen overbrugd. Hemelsbreed 1.202 kilome-
ter; over de weg 1.480. Kunstenaars, sporters, scouts, geestelijken, bestuur-
ders, scholieren: allemaal maakten ze de reis. Over de weg of door de 
lucht. Er was ook een eikenboom die de reis maakte. Heen en terug. En 
iedere keer weer in een andere gedaante. 

Het verhaal van de Boom begint in 1997 met de ‘Kunstestafette’ van de 
provincie Zuid-Holland. Het idee was om in een aantal steden kunstprojecten 
op te zetten die vervolgens ook in andere plaatsen te zien zouden zijn. Voor 
Maassluis zou de kunstenaar Adriaan Rees aan de slag gaan. Nadat hij zich in 
de stad had georiënteerd, stelde hij voor een kunstproject te ontwikkelen voor 
de nieuw te bouwen woonwijk ‘Het Balkon’.  

Eerste paal
Rees was bij zijn verkenning van Maassluis ook gestuit op de stedenband 
met Hatvan. Zijn voorstel was om de twee steden in het project te koppelen. 
Er zou in, of in de buurt van, Hatvan gezocht moeten worden naar een mooie 
rechte, niet al te dikke boom. Die zou dan over het water naar Maassluis 
komen en als symbolische eerste paal worden gebruikt voor Het Balkon. 
Rond het hele traject, vanaf het zoeken naar een boom tot en met de klappen 
van de heimachine, zouden Maassluise kunstenaars een bijdrage leveren. 
Van Rees vroeg de Maassluise kunstenaar Joop Vaissier om het project in 
Maassluis voor te bereiden en te begeleiden. 

Die combinatie van Hongaars hout in Hollandse bouwgrond zag Vaissier als 
een leuke opdracht. De reactie van Co Visser, voorzitter van de stichting 
Stedenband Hatvan-Maassluis, was al even positief. Hij was in die tijd ook 
voorzitter van het bestuur van de Woningstichting Maassluis, een van de 
partners in het bouwproject Het Balkon. 

Eind 1997 ging er een delegatie met Visser en Vaissier naar Hatvan, maar 
daar was nog wel enige technische uitleg nodig. Want het idee van huizen 
bouwen op in de bodem geheide palen was daar volstrekt onbekend omdat 
dit in de harde Hongaarse grond niet nodig is. Toen het project duidelijk 
was, sloeg het enthousiasme over op de Hongaren. Hatvan had nog wel 
ergens een bosperceel in het Matragebergte, ging voor menskracht zorgen en 
zou het transport van de uiteindelijk geselecteerde boom naar de haven van 
Boedapest regelen. 

Boomselectie
De boomselectie vond plaats in juni 1998. Dat werd echt een uitje. Uit Maassluis 
waren er behalve Joop Vaissier en Co Visser ook Koos Henneveld, bestuurs-
lid van de stichting Stedenband, Wouter van Heiningen, directeur van de 
bibliotheek en Arie van der Knijff, fractievoorzitter van het CDA. Joop 
Vaissier moet nog lachen als hij eraan terugdenkt. ‘We waren op pad gegaan 
in een busje met een delegatie van het stadhuis met een paar dames die zich 
vanwege het, in hun ogen, of�ciële karakter netjes hadden opgedoft met 
bijpassende naaldhakken. Maar we moesten langs een slecht begaanbaar 
pad over een behoorlijk steile helling. Zo trok er een rare optocht door het 
bos. Co Visser en ik gingen voorop met de rest daarachter en de dames volg-
den moeizaam in ons voetspoor. Maar ze hielden vol.’

De meeste eiken – want daarvoor had Adriaan Rees gekozen – waren te dik. 
Maar toen ze de moed bijna hadden opgegeven, stond daar een mooi, kaars-
recht exemplaar van zo’n 30 cm doorsnee. Dat werd hem. Een merkteken 
erop en daarmee was het lot van deze �ere, rond de 90 jaar oude eik beze-
geld. 

Voor het transport over water was een afspraak gemaakt met de schipper 
van het Vlaardingse binnenvaartschip Dayer. Hij wilde de boom wel als 
deklading meenemen naar Maassluis, maar die moest dan wel worden 
aangeleverd op de dag dat hij in Boedapest lag. Daar werd de omhakdatum 
op afgestemd. Tegen die tijd vertrok Joop Vaissier weer naar Hatvan, maar 
nu in een camper van fotograaf Eric van Straaten die ook aan het project zou 
meewerken. Twee andere kunstenaars, Martin Luijendijk en Geertrui van de 
Craats, partner van Joop, reisden mee. Zij zouden foto’s en �lms maken. 

Kamperen
Op hun aankondiging dat ze in Hatvan wilden kamperen, werd met onge-
loof gereageerd. Ze ontvangen daar buitenlandse gasten altijd netjes in 
hotelaccommodatie, dus probeerden ze het eerst met een smoes dat ze in 
Hatvan geen camping hadden. Maar na volhoudend aandringen bleek er 
toch een veldje te zijn waar regelmatig zomerkampen werden gehouden. 
De gastvrijheid moest toch getoond worden, dus tot verbazing van de vier 
Nederlanders verscheen er de volgende morgen bij hun kampeerplaats een 
auto waaruit een tafel, stoelen en een uitgebreid ontbijt tevoorschijn 
kwamen. Ze hadden echter al ontbeten. 

Met een busje reden ze naar het bos. Daar was inmiddels ook Adriaan Rees 
die met zijn hele familie op eigen gelegenheid naar Hongarije was gekomen. 
Het idee was om een nacht in tentjes in het bos te overnachten, voordat de 

eik zou worden geveld. ‘Dat hebben we geweten. Het leek wel alsof de 
natuur grote bezwaren had tegen onze plannen,’ vertelt Joop Vaissier. ‘Het 
begon te stormen, te onweren en te hagelen. We moesten aan de tentstokken 
hangen om alles op zijn plek te houden.’

Toen de volgende morgen de rust was weergekeerd, zette Adriaan Rees met 
een speciaal voor die gelegenheid gemaakte bijl de eerste slagen in de boom. 
Dat ging tamelijk moeizaam. De voor de veiligheid aanwezige boswachters 
keken hoofdschuddend toe, lieten eerst even zien hoe je een bijl moet hante-
ren en pakten toen de kettingzaag om het karwei af te maken. Vervolgens de 
takken eraf en tenslotte ging er van de kale boom ook nog een stuk af. Dat 
bleef achter om kunstenaar Szpisjak Pál de gelegenheid te geven daar een 
beeld uit te hakken dat uiteindelijk in Maassluis een plaatsje in de bibliotheek 
kreeg.
  
Hatvan had een truck met trailer geregeld voor het vervoer. Die bracht de 
resterende elf meter boom naar de Dayer in Boedapest. De vier Maassluise 
kunstenaars voeren niet mee naar Maassluis, want dat zou zes weken duren. 
In plaats daarvan reden ze met hun camper de route die het schip a�egde en 
maakten onderweg foto’s en �lms, zodat het traject toch min of meer was 
vastgelegd. Vanaf de Dayer kwam de boom uiteindelijk in Maassluis op de 
gemeentewerf terecht, klaar voor zijn rol in het Kunstestafetteproject. 

Project afgeblazen
Het idee was om op het bouwterrein van Het Balkon een aantal containers te 
plaatsen waarin de beelden van het omhakken en het reistraject van de boom 
te zien zouden zijn. Joop Vaissier zou er een geluidenproject bij maken en ook 
de Maassluise beeldende kunstenaars Otto en Margreet Zeegers, Manon Lith, 
Henk Fortuin en Jan Ouwenbroek zouden een bijdrage leveren. Maar er 
gebeurde niets. Want er was ruzie ontstaan in de projectorganisatie die op 
Het Balkon zou gaan bouwen. Met als gevolg: voorlopig geen eerste paal. En 
dus ook geen bijpassend kunstproject. 

Burgemeester Andrász Sziney van Hatvan begon voorzichtig te informeren 
wanneer hij in Maassluis werd verwacht om de eerste paal te slaan. Want dat 
was hem beloofd en dat wilde hij ook weleens meemaken. Intussen had de 
provincie besloten het project af te blazen omdat het niet van de grond kwam. 
Uiteindelijk is een deel van de zaken die voor het project waren gemaakt toch 
geëxposeerd, maar dan in het Gemeentemuseum van Maassluis. 

Die boom lag intussen nog steeds in de weg op de gemeentewerf. Adriaan 
Rees vond dat er toch iets mee moest worden gedaan, waarna de ideeën-

machine begon te werken. Misschien plaatsen op een van de nieuwe roton-
des aan de Westlandseweg? Joop Vaissier vond dat een slecht idee. ‘Dan krijg 
je een soort tandenstoker op zo’n rotonde. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom 
heb ik voorgesteld om de boom in stukken te zagen en van die stukken 
beelden te laten maken. Die zou je wel op een rotonde kunnen zetten.’

Dat van die beelden vond iedereen wel leuk, maar directeur Hans Ploeg van 
de Woningstichting Maassluis wist een betere plek dan een rotonde. Hij 
mocht er ook iets van vinden, want de WSM zou het boomproject betalen. 
Volgens hem zouden de beelden het best tot hun recht komen in het groen-
gebied achter het nieuwe wooncomplex ‘Parkhof’ dat werd gebouwd langs 
de Westlandseweg. Dus dat was geregeld, maar wie zou die beelden moeten 
maken? In die tijd kende men in Maassluis daarvoor nog niet de juiste 
vrouw of man. Joop Vaissier kende hem wel. Szpisjak Pál. Maar woonde die 
niet in Boldog, vlakbij Hatvan? 

Vreemde lading
Dus ging de boom, maar nu in vieren gezaagd, in februari 2001 weer terug 
naar Hongarije. In een bestelbus, samen met tien gebruikte rolstoelen. Co 
Visser en Koos Henneveld, beide bestuursleden van de stichting stedenband 
Hatvan-Maassluis, bemanden de bus. Omdat iedereen begreep dat het aan 
douaneambtenaren lastig is uit te leggen waarom je een uit Hongarije 
afkomstige eikenboom in vier stukken terugbrengt naar het land van 
herkomst, hadden Co en Koos een of�cieel document meegekregen met de 
volgende tekst:

Het gemeentebestuur van Maassluis verklaart het volgende:

De vier stukken hout (eikenhout) zijn eigendom van de gemeente Maassluis en 
worden – in het kader van een kunstproject – getransporteerd naar Hatvan 
(Hongarije). Daar zal het hout gebruikt worden voor het maken van een aantal 
sculpturen; deze sculpturen komen weer terug naar Maassluis.

De rolstoelen zijn een schenking van de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Hatvan in het kader van een sociaal samenwerkingsproject. De rolstoelen hebben 
voor gebruik in Nederland geen waarde meer.

Het document was ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Dat ze met dit document snel de grens zouden kunnen passeren bleek een 
illusie. Co Visser herinnert zich de reis nog als de dag van gisteren. ‘De 
ellende begon al in Duitsland met een lekke achterband. Door de zware 
lading kreeg de krik de auto niet omhoog en bovendien lagen die loodzware 
stukken boom op de klep waaronder de reserveband lag. Uiteindelijk 
zorgde een Duitse wegenwachter ervoor dat we bij een garage terecht 
kwamen, maar daar stond het vignet van Citroen op de gevel. En de bus was 
een Renault. Dat vond de garagehouder aanvankelijk een onoverkomelijk 
probleem, maar na een stevige scheldpartij met de wegenwachter zorgde hij 
er toch voor dat we weer verder konden.’

Op het moment dat in Hatvan voor de Nederlandse boombrengers de 
warme maaltijd klaar stond, arriveerden ze bij de Oostenrijks-Hongaarse 
grens. Daar verdwaalden de twee Maassluizers in een wirwar van loketten 
en regels. De rolstoelen bleken niet aangemeld en mochten niet mee. Telefo-
nisch hulp inschakelen van een vertrouwde tolk in Maassluis baatte niet. 
Daar hadden de douaniers geen boodschap aan. Uiteindelijk kregen ze met 
veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 

BOOM
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veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 
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In de 25 jaar dat de stedenband Hatvan-Maassluis bestaat, is de afstand 
tussen beide steden talloze malen overbrugd. Hemelsbreed 1.202 kilome-
ter; over de weg 1.480. Kunstenaars, sporters, scouts, geestelijken, bestuur-
ders, scholieren: allemaal maakten ze de reis. Over de weg of door de 
lucht. Er was ook een eikenboom die de reis maakte. Heen en terug. En 
iedere keer weer in een andere gedaante. 

Het verhaal van de Boom begint in 1997 met de ‘Kunstestafette’ van de 
provincie Zuid-Holland. Het idee was om in een aantal steden kunstprojecten 
op te zetten die vervolgens ook in andere plaatsen te zien zouden zijn. Voor 
Maassluis zou de kunstenaar Adriaan Rees aan de slag gaan. Nadat hij zich in 
de stad had georiënteerd, stelde hij voor een kunstproject te ontwikkelen voor 
de nieuw te bouwen woonwijk ‘Het Balkon’.  

Eerste paal
Rees was bij zijn verkenning van Maassluis ook gestuit op de stedenband 
met Hatvan. Zijn voorstel was om de twee steden in het project te koppelen. 
Er zou in, of in de buurt van, Hatvan gezocht moeten worden naar een mooie 
rechte, niet al te dikke boom. Die zou dan over het water naar Maassluis 
komen en als symbolische eerste paal worden gebruikt voor Het Balkon. 
Rond het hele traject, vanaf het zoeken naar een boom tot en met de klappen 
van de heimachine, zouden Maassluise kunstenaars een bijdrage leveren. 
Van Rees vroeg de Maassluise kunstenaar Joop Vaissier om het project in 
Maassluis voor te bereiden en te begeleiden. 

Die combinatie van Hongaars hout in Hollandse bouwgrond zag Vaissier als 
een leuke opdracht. De reactie van Co Visser, voorzitter van de stichting 
Stedenband Hatvan-Maassluis, was al even positief. Hij was in die tijd ook 
voorzitter van het bestuur van de Woningstichting Maassluis, een van de 
partners in het bouwproject Het Balkon. 

Eind 1997 ging er een delegatie met Visser en Vaissier naar Hatvan, maar 
daar was nog wel enige technische uitleg nodig. Want het idee van huizen 
bouwen op in de bodem geheide palen was daar volstrekt onbekend omdat 
dit in de harde Hongaarse grond niet nodig is. Toen het project duidelijk 
was, sloeg het enthousiasme over op de Hongaren. Hatvan had nog wel 
ergens een bosperceel in het Matragebergte, ging voor menskracht zorgen en 
zou het transport van de uiteindelijk geselecteerde boom naar de haven van 
Boedapest regelen. 

Boomselectie
De boomselectie vond plaats in juni 1998. Dat werd echt een uitje. Uit Maassluis 
waren er behalve Joop Vaissier en Co Visser ook Koos Henneveld, bestuurs-
lid van de stichting Stedenband, Wouter van Heiningen, directeur van de 
bibliotheek en Arie van der Knijff, fractievoorzitter van het CDA. Joop 
Vaissier moet nog lachen als hij eraan terugdenkt. ‘We waren op pad gegaan 
in een busje met een delegatie van het stadhuis met een paar dames die zich 
vanwege het, in hun ogen, of�ciële karakter netjes hadden opgedoft met 
bijpassende naaldhakken. Maar we moesten langs een slecht begaanbaar 
pad over een behoorlijk steile helling. Zo trok er een rare optocht door het 
bos. Co Visser en ik gingen voorop met de rest daarachter en de dames volg-
den moeizaam in ons voetspoor. Maar ze hielden vol.’

De meeste eiken – want daarvoor had Adriaan Rees gekozen – waren te dik. 
Maar toen ze de moed bijna hadden opgegeven, stond daar een mooi, kaars-
recht exemplaar van zo’n 30 cm doorsnee. Dat werd hem. Een merkteken 
erop en daarmee was het lot van deze �ere, rond de 90 jaar oude eik beze-
geld. 

Voor het transport over water was een afspraak gemaakt met de schipper 
van het Vlaardingse binnenvaartschip Dayer. Hij wilde de boom wel als 
deklading meenemen naar Maassluis, maar die moest dan wel worden 
aangeleverd op de dag dat hij in Boedapest lag. Daar werd de omhakdatum 
op afgestemd. Tegen die tijd vertrok Joop Vaissier weer naar Hatvan, maar 
nu in een camper van fotograaf Eric van Straaten die ook aan het project zou 
meewerken. Twee andere kunstenaars, Martin Luijendijk en Geertrui van de 
Craats, partner van Joop, reisden mee. Zij zouden foto’s en �lms maken. 

Kamperen
Op hun aankondiging dat ze in Hatvan wilden kamperen, werd met onge-
loof gereageerd. Ze ontvangen daar buitenlandse gasten altijd netjes in 
hotelaccommodatie, dus probeerden ze het eerst met een smoes dat ze in 
Hatvan geen camping hadden. Maar na volhoudend aandringen bleek er 
toch een veldje te zijn waar regelmatig zomerkampen werden gehouden. 
De gastvrijheid moest toch getoond worden, dus tot verbazing van de vier 
Nederlanders verscheen er de volgende morgen bij hun kampeerplaats een 
auto waaruit een tafel, stoelen en een uitgebreid ontbijt tevoorschijn 
kwamen. Ze hadden echter al ontbeten. 

Met een busje reden ze naar het bos. Daar was inmiddels ook Adriaan Rees 
die met zijn hele familie op eigen gelegenheid naar Hongarije was gekomen. 
Het idee was om een nacht in tentjes in het bos te overnachten, voordat de 

eik zou worden geveld. ‘Dat hebben we geweten. Het leek wel alsof de 
natuur grote bezwaren had tegen onze plannen,’ vertelt Joop Vaissier. ‘Het 
begon te stormen, te onweren en te hagelen. We moesten aan de tentstokken 
hangen om alles op zijn plek te houden.’

Toen de volgende morgen de rust was weergekeerd, zette Adriaan Rees met 
een speciaal voor die gelegenheid gemaakte bijl de eerste slagen in de boom. 
Dat ging tamelijk moeizaam. De voor de veiligheid aanwezige boswachters 
keken hoofdschuddend toe, lieten eerst even zien hoe je een bijl moet hante-
ren en pakten toen de kettingzaag om het karwei af te maken. Vervolgens de 
takken eraf en tenslotte ging er van de kale boom ook nog een stuk af. Dat 
bleef achter om kunstenaar Szpisjak Pál de gelegenheid te geven daar een 
beeld uit te hakken dat uiteindelijk in Maassluis een plaatsje in de bibliotheek 
kreeg.
  
Hatvan had een truck met trailer geregeld voor het vervoer. Die bracht de 
resterende elf meter boom naar de Dayer in Boedapest. De vier Maassluise 
kunstenaars voeren niet mee naar Maassluis, want dat zou zes weken duren. 
In plaats daarvan reden ze met hun camper de route die het schip a�egde en 
maakten onderweg foto’s en �lms, zodat het traject toch min of meer was 
vastgelegd. Vanaf de Dayer kwam de boom uiteindelijk in Maassluis op de 
gemeentewerf terecht, klaar voor zijn rol in het Kunstestafetteproject. 

Project afgeblazen
Het idee was om op het bouwterrein van Het Balkon een aantal containers te 
plaatsen waarin de beelden van het omhakken en het reistraject van de boom 
te zien zouden zijn. Joop Vaissier zou er een geluidenproject bij maken en ook 
de Maassluise beeldende kunstenaars Otto en Margreet Zeegers, Manon Lith, 
Henk Fortuin en Jan Ouwenbroek zouden een bijdrage leveren. Maar er 
gebeurde niets. Want er was ruzie ontstaan in de projectorganisatie die op 
Het Balkon zou gaan bouwen. Met als gevolg: voorlopig geen eerste paal. En 
dus ook geen bijpassend kunstproject. 

Burgemeester Andrász Sziney van Hatvan begon voorzichtig te informeren 
wanneer hij in Maassluis werd verwacht om de eerste paal te slaan. Want dat 
was hem beloofd en dat wilde hij ook weleens meemaken. Intussen had de 
provincie besloten het project af te blazen omdat het niet van de grond kwam. 
Uiteindelijk is een deel van de zaken die voor het project waren gemaakt toch 
geëxposeerd, maar dan in het Gemeentemuseum van Maassluis. 

Die boom lag intussen nog steeds in de weg op de gemeentewerf. Adriaan 
Rees vond dat er toch iets mee moest worden gedaan, waarna de ideeën-

machine begon te werken. Misschien plaatsen op een van de nieuwe roton-
des aan de Westlandseweg? Joop Vaissier vond dat een slecht idee. ‘Dan krijg 
je een soort tandenstoker op zo’n rotonde. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom 
heb ik voorgesteld om de boom in stukken te zagen en van die stukken 
beelden te laten maken. Die zou je wel op een rotonde kunnen zetten.’

Dat van die beelden vond iedereen wel leuk, maar directeur Hans Ploeg van 
de Woningstichting Maassluis wist een betere plek dan een rotonde. Hij 
mocht er ook iets van vinden, want de WSM zou het boomproject betalen. 
Volgens hem zouden de beelden het best tot hun recht komen in het groen-
gebied achter het nieuwe wooncomplex ‘Parkhof’ dat werd gebouwd langs 
de Westlandseweg. Dus dat was geregeld, maar wie zou die beelden moeten 
maken? In die tijd kende men in Maassluis daarvoor nog niet de juiste 
vrouw of man. Joop Vaissier kende hem wel. Szpisjak Pál. Maar woonde die 
niet in Boldog, vlakbij Hatvan? 

Vreemde lading
Dus ging de boom, maar nu in vieren gezaagd, in februari 2001 weer terug 
naar Hongarije. In een bestelbus, samen met tien gebruikte rolstoelen. Co 
Visser en Koos Henneveld, beide bestuursleden van de stichting stedenband 
Hatvan-Maassluis, bemanden de bus. Omdat iedereen begreep dat het aan 
douaneambtenaren lastig is uit te leggen waarom je een uit Hongarije 
afkomstige eikenboom in vier stukken terugbrengt naar het land van 
herkomst, hadden Co en Koos een of�cieel document meegekregen met de 
volgende tekst:

Het gemeentebestuur van Maassluis verklaart het volgende:

De vier stukken hout (eikenhout) zijn eigendom van de gemeente Maassluis en 
worden – in het kader van een kunstproject – getransporteerd naar Hatvan 
(Hongarije). Daar zal het hout gebruikt worden voor het maken van een aantal 
sculpturen; deze sculpturen komen weer terug naar Maassluis.

De rolstoelen zijn een schenking van de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Hatvan in het kader van een sociaal samenwerkingsproject. De rolstoelen hebben 
voor gebruik in Nederland geen waarde meer.

Het document was ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Dat ze met dit document snel de grens zouden kunnen passeren bleek een 
illusie. Co Visser herinnert zich de reis nog als de dag van gisteren. ‘De 
ellende begon al in Duitsland met een lekke achterband. Door de zware 
lading kreeg de krik de auto niet omhoog en bovendien lagen die loodzware 
stukken boom op de klep waaronder de reserveband lag. Uiteindelijk 
zorgde een Duitse wegenwachter ervoor dat we bij een garage terecht 
kwamen, maar daar stond het vignet van Citroen op de gevel. En de bus was 
een Renault. Dat vond de garagehouder aanvankelijk een onoverkomelijk 
probleem, maar na een stevige scheldpartij met de wegenwachter zorgde hij 
er toch voor dat we weer verder konden.’

Op het moment dat in Hatvan voor de Nederlandse boombrengers de 
warme maaltijd klaar stond, arriveerden ze bij de Oostenrijks-Hongaarse 
grens. Daar verdwaalden de twee Maassluizers in een wirwar van loketten 
en regels. De rolstoelen bleken niet aangemeld en mochten niet mee. Telefo-
nisch hulp inschakelen van een vertrouwde tolk in Maassluis baatte niet. 
Daar hadden de douaniers geen boodschap aan. Uiteindelijk kregen ze met 
veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 
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In de 25 jaar dat de stedenband Hatvan-Maassluis bestaat, is de afstand 
tussen beide steden talloze malen overbrugd. Hemelsbreed 1.202 kilome-
ter; over de weg 1.480. Kunstenaars, sporters, scouts, geestelijken, bestuur-
ders, scholieren: allemaal maakten ze de reis. Over de weg of door de 
lucht. Er was ook een eikenboom die de reis maakte. Heen en terug. En 
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Maassluis zou de kunstenaar Adriaan Rees aan de slag gaan. Nadat hij zich in 
de stad had georiënteerd, stelde hij voor een kunstproject te ontwikkelen voor 
de nieuw te bouwen woonwijk ‘Het Balkon’.  

Eerste paal
Rees was bij zijn verkenning van Maassluis ook gestuit op de stedenband 
met Hatvan. Zijn voorstel was om de twee steden in het project te koppelen. 
Er zou in, of in de buurt van, Hatvan gezocht moeten worden naar een mooie 
rechte, niet al te dikke boom. Die zou dan over het water naar Maassluis 
komen en als symbolische eerste paal worden gebruikt voor Het Balkon. 
Rond het hele traject, vanaf het zoeken naar een boom tot en met de klappen 
van de heimachine, zouden Maassluise kunstenaars een bijdrage leveren. 
Van Rees vroeg de Maassluise kunstenaar Joop Vaissier om het project in 
Maassluis voor te bereiden en te begeleiden. 

Die combinatie van Hongaars hout in Hollandse bouwgrond zag Vaissier als 
een leuke opdracht. De reactie van Co Visser, voorzitter van de stichting 
Stedenband Hatvan-Maassluis, was al even positief. Hij was in die tijd ook 
voorzitter van het bestuur van de Woningstichting Maassluis, een van de 
partners in het bouwproject Het Balkon. 

Eind 1997 ging er een delegatie met Visser en Vaissier naar Hatvan, maar 
daar was nog wel enige technische uitleg nodig. Want het idee van huizen 
bouwen op in de bodem geheide palen was daar volstrekt onbekend omdat 
dit in de harde Hongaarse grond niet nodig is. Toen het project duidelijk 
was, sloeg het enthousiasme over op de Hongaren. Hatvan had nog wel 
ergens een bosperceel in het Matragebergte, ging voor menskracht zorgen en 
zou het transport van de uiteindelijk geselecteerde boom naar de haven van 
Boedapest regelen. 

Boomselectie
De boomselectie vond plaats in juni 1998. Dat werd echt een uitje. Uit Maassluis 
waren er behalve Joop Vaissier en Co Visser ook Koos Henneveld, bestuurs-
lid van de stichting Stedenband, Wouter van Heiningen, directeur van de 
bibliotheek en Arie van der Knijff, fractievoorzitter van het CDA. Joop 
Vaissier moet nog lachen als hij eraan terugdenkt. ‘We waren op pad gegaan 
in een busje met een delegatie van het stadhuis met een paar dames die zich 
vanwege het, in hun ogen, of�ciële karakter netjes hadden opgedoft met 
bijpassende naaldhakken. Maar we moesten langs een slecht begaanbaar 
pad over een behoorlijk steile helling. Zo trok er een rare optocht door het 
bos. Co Visser en ik gingen voorop met de rest daarachter en de dames volg-
den moeizaam in ons voetspoor. Maar ze hielden vol.’

De meeste eiken – want daarvoor had Adriaan Rees gekozen – waren te dik. 
Maar toen ze de moed bijna hadden opgegeven, stond daar een mooi, kaars-
recht exemplaar van zo’n 30 cm doorsnee. Dat werd hem. Een merkteken 
erop en daarmee was het lot van deze �ere, rond de 90 jaar oude eik beze-
geld. 

Voor het transport over water was een afspraak gemaakt met de schipper 
van het Vlaardingse binnenvaartschip Dayer. Hij wilde de boom wel als 
deklading meenemen naar Maassluis, maar die moest dan wel worden 
aangeleverd op de dag dat hij in Boedapest lag. Daar werd de omhakdatum 
op afgestemd. Tegen die tijd vertrok Joop Vaissier weer naar Hatvan, maar 
nu in een camper van fotograaf Eric van Straaten die ook aan het project zou 
meewerken. Twee andere kunstenaars, Martin Luijendijk en Geertrui van de 
Craats, partner van Joop, reisden mee. Zij zouden foto’s en �lms maken. 

Kamperen
Op hun aankondiging dat ze in Hatvan wilden kamperen, werd met onge-
loof gereageerd. Ze ontvangen daar buitenlandse gasten altijd netjes in 
hotelaccommodatie, dus probeerden ze het eerst met een smoes dat ze in 
Hatvan geen camping hadden. Maar na volhoudend aandringen bleek er 
toch een veldje te zijn waar regelmatig zomerkampen werden gehouden. 
De gastvrijheid moest toch getoond worden, dus tot verbazing van de vier 
Nederlanders verscheen er de volgende morgen bij hun kampeerplaats een 
auto waaruit een tafel, stoelen en een uitgebreid ontbijt tevoorschijn 
kwamen. Ze hadden echter al ontbeten. 

Met een busje reden ze naar het bos. Daar was inmiddels ook Adriaan Rees 
die met zijn hele familie op eigen gelegenheid naar Hongarije was gekomen. 
Het idee was om een nacht in tentjes in het bos te overnachten, voordat de 

eik zou worden geveld. ‘Dat hebben we geweten. Het leek wel alsof de 
natuur grote bezwaren had tegen onze plannen,’ vertelt Joop Vaissier. ‘Het 
begon te stormen, te onweren en te hagelen. We moesten aan de tentstokken 
hangen om alles op zijn plek te houden.’

Toen de volgende morgen de rust was weergekeerd, zette Adriaan Rees met 
een speciaal voor die gelegenheid gemaakte bijl de eerste slagen in de boom. 
Dat ging tamelijk moeizaam. De voor de veiligheid aanwezige boswachters 
keken hoofdschuddend toe, lieten eerst even zien hoe je een bijl moet hante-
ren en pakten toen de kettingzaag om het karwei af te maken. Vervolgens de 
takken eraf en tenslotte ging er van de kale boom ook nog een stuk af. Dat 
bleef achter om kunstenaar Szpisjak Pál de gelegenheid te geven daar een 
beeld uit te hakken dat uiteindelijk in Maassluis een plaatsje in de bibliotheek 
kreeg.
  
Hatvan had een truck met trailer geregeld voor het vervoer. Die bracht de 
resterende elf meter boom naar de Dayer in Boedapest. De vier Maassluise 
kunstenaars voeren niet mee naar Maassluis, want dat zou zes weken duren. 
In plaats daarvan reden ze met hun camper de route die het schip a�egde en 
maakten onderweg foto’s en �lms, zodat het traject toch min of meer was 
vastgelegd. Vanaf de Dayer kwam de boom uiteindelijk in Maassluis op de 
gemeentewerf terecht, klaar voor zijn rol in het Kunstestafetteproject. 

Project afgeblazen
Het idee was om op het bouwterrein van Het Balkon een aantal containers te 
plaatsen waarin de beelden van het omhakken en het reistraject van de boom 
te zien zouden zijn. Joop Vaissier zou er een geluidenproject bij maken en ook 
de Maassluise beeldende kunstenaars Otto en Margreet Zeegers, Manon Lith, 
Henk Fortuin en Jan Ouwenbroek zouden een bijdrage leveren. Maar er 
gebeurde niets. Want er was ruzie ontstaan in de projectorganisatie die op 
Het Balkon zou gaan bouwen. Met als gevolg: voorlopig geen eerste paal. En 
dus ook geen bijpassend kunstproject. 

Burgemeester Andrász Sziney van Hatvan begon voorzichtig te informeren 
wanneer hij in Maassluis werd verwacht om de eerste paal te slaan. Want dat 
was hem beloofd en dat wilde hij ook weleens meemaken. Intussen had de 
provincie besloten het project af te blazen omdat het niet van de grond kwam. 
Uiteindelijk is een deel van de zaken die voor het project waren gemaakt toch 
geëxposeerd, maar dan in het Gemeentemuseum van Maassluis. 

Die boom lag intussen nog steeds in de weg op de gemeentewerf. Adriaan 
Rees vond dat er toch iets mee moest worden gedaan, waarna de ideeën-

machine begon te werken. Misschien plaatsen op een van de nieuwe roton-
des aan de Westlandseweg? Joop Vaissier vond dat een slecht idee. ‘Dan krijg 
je een soort tandenstoker op zo’n rotonde. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom 
heb ik voorgesteld om de boom in stukken te zagen en van die stukken 
beelden te laten maken. Die zou je wel op een rotonde kunnen zetten.’

Dat van die beelden vond iedereen wel leuk, maar directeur Hans Ploeg van 
de Woningstichting Maassluis wist een betere plek dan een rotonde. Hij 
mocht er ook iets van vinden, want de WSM zou het boomproject betalen. 
Volgens hem zouden de beelden het best tot hun recht komen in het groen-
gebied achter het nieuwe wooncomplex ‘Parkhof’ dat werd gebouwd langs 
de Westlandseweg. Dus dat was geregeld, maar wie zou die beelden moeten 
maken? In die tijd kende men in Maassluis daarvoor nog niet de juiste 
vrouw of man. Joop Vaissier kende hem wel. Szpisjak Pál. Maar woonde die 
niet in Boldog, vlakbij Hatvan? 

Vreemde lading
Dus ging de boom, maar nu in vieren gezaagd, in februari 2001 weer terug 
naar Hongarije. In een bestelbus, samen met tien gebruikte rolstoelen. Co 
Visser en Koos Henneveld, beide bestuursleden van de stichting stedenband 
Hatvan-Maassluis, bemanden de bus. Omdat iedereen begreep dat het aan 
douaneambtenaren lastig is uit te leggen waarom je een uit Hongarije 
afkomstige eikenboom in vier stukken terugbrengt naar het land van 
herkomst, hadden Co en Koos een of�cieel document meegekregen met de 
volgende tekst:

Het gemeentebestuur van Maassluis verklaart het volgende:

De vier stukken hout (eikenhout) zijn eigendom van de gemeente Maassluis en 
worden – in het kader van een kunstproject – getransporteerd naar Hatvan 
(Hongarije). Daar zal het hout gebruikt worden voor het maken van een aantal 
sculpturen; deze sculpturen komen weer terug naar Maassluis.

De rolstoelen zijn een schenking van de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Hatvan in het kader van een sociaal samenwerkingsproject. De rolstoelen hebben 
voor gebruik in Nederland geen waarde meer.

Het document was ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Dat ze met dit document snel de grens zouden kunnen passeren bleek een 
illusie. Co Visser herinnert zich de reis nog als de dag van gisteren. ‘De 
ellende begon al in Duitsland met een lekke achterband. Door de zware 
lading kreeg de krik de auto niet omhoog en bovendien lagen die loodzware 
stukken boom op de klep waaronder de reserveband lag. Uiteindelijk 
zorgde een Duitse wegenwachter ervoor dat we bij een garage terecht 
kwamen, maar daar stond het vignet van Citroen op de gevel. En de bus was 
een Renault. Dat vond de garagehouder aanvankelijk een onoverkomelijk 
probleem, maar na een stevige scheldpartij met de wegenwachter zorgde hij 
er toch voor dat we weer verder konden.’

Op het moment dat in Hatvan voor de Nederlandse boombrengers de 
warme maaltijd klaar stond, arriveerden ze bij de Oostenrijks-Hongaarse 
grens. Daar verdwaalden de twee Maassluizers in een wirwar van loketten 
en regels. De rolstoelen bleken niet aangemeld en mochten niet mee. Telefo-
nisch hulp inschakelen van een vertrouwde tolk in Maassluis baatte niet. 
Daar hadden de douaniers geen boodschap aan. Uiteindelijk kregen ze met 
veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 
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In de 25 jaar dat de stedenband Hatvan-Maassluis bestaat, is de afstand 
tussen beide steden talloze malen overbrugd. Hemelsbreed 1.202 kilome-
ter; over de weg 1.480. Kunstenaars, sporters, scouts, geestelijken, bestuur-
ders, scholieren: allemaal maakten ze de reis. Over de weg of door de 
lucht. Er was ook een eikenboom die de reis maakte. Heen en terug. En 
iedere keer weer in een andere gedaante. 

Het verhaal van de Boom begint in 1997 met de ‘Kunstestafette’ van de 
provincie Zuid-Holland. Het idee was om in een aantal steden kunstprojecten 
op te zetten die vervolgens ook in andere plaatsen te zien zouden zijn. Voor 
Maassluis zou de kunstenaar Adriaan Rees aan de slag gaan. Nadat hij zich in 
de stad had georiënteerd, stelde hij voor een kunstproject te ontwikkelen voor 
de nieuw te bouwen woonwijk ‘Het Balkon’.  

Eerste paal
Rees was bij zijn verkenning van Maassluis ook gestuit op de stedenband 
met Hatvan. Zijn voorstel was om de twee steden in het project te koppelen. 
Er zou in, of in de buurt van, Hatvan gezocht moeten worden naar een mooie 
rechte, niet al te dikke boom. Die zou dan over het water naar Maassluis 
komen en als symbolische eerste paal worden gebruikt voor Het Balkon. 
Rond het hele traject, vanaf het zoeken naar een boom tot en met de klappen 
van de heimachine, zouden Maassluise kunstenaars een bijdrage leveren. 
Van Rees vroeg de Maassluise kunstenaar Joop Vaissier om het project in 
Maassluis voor te bereiden en te begeleiden. 

Die combinatie van Hongaars hout in Hollandse bouwgrond zag Vaissier als 
een leuke opdracht. De reactie van Co Visser, voorzitter van de stichting 
Stedenband Hatvan-Maassluis, was al even positief. Hij was in die tijd ook 
voorzitter van het bestuur van de Woningstichting Maassluis, een van de 
partners in het bouwproject Het Balkon. 

Eind 1997 ging er een delegatie met Visser en Vaissier naar Hatvan, maar 
daar was nog wel enige technische uitleg nodig. Want het idee van huizen 
bouwen op in de bodem geheide palen was daar volstrekt onbekend omdat 
dit in de harde Hongaarse grond niet nodig is. Toen het project duidelijk 
was, sloeg het enthousiasme over op de Hongaren. Hatvan had nog wel 
ergens een bosperceel in het Matragebergte, ging voor menskracht zorgen en 
zou het transport van de uiteindelijk geselecteerde boom naar de haven van 
Boedapest regelen. 

Boomselectie
De boomselectie vond plaats in juni 1998. Dat werd echt een uitje. Uit Maassluis 
waren er behalve Joop Vaissier en Co Visser ook Koos Henneveld, bestuurs-
lid van de stichting Stedenband, Wouter van Heiningen, directeur van de 
bibliotheek en Arie van der Knijff, fractievoorzitter van het CDA. Joop 
Vaissier moet nog lachen als hij eraan terugdenkt. ‘We waren op pad gegaan 
in een busje met een delegatie van het stadhuis met een paar dames die zich 
vanwege het, in hun ogen, of�ciële karakter netjes hadden opgedoft met 
bijpassende naaldhakken. Maar we moesten langs een slecht begaanbaar 
pad over een behoorlijk steile helling. Zo trok er een rare optocht door het 
bos. Co Visser en ik gingen voorop met de rest daarachter en de dames volg-
den moeizaam in ons voetspoor. Maar ze hielden vol.’

De meeste eiken – want daarvoor had Adriaan Rees gekozen – waren te dik. 
Maar toen ze de moed bijna hadden opgegeven, stond daar een mooi, kaars-
recht exemplaar van zo’n 30 cm doorsnee. Dat werd hem. Een merkteken 
erop en daarmee was het lot van deze �ere, rond de 90 jaar oude eik beze-
geld. 

Voor het transport over water was een afspraak gemaakt met de schipper 
van het Vlaardingse binnenvaartschip Dayer. Hij wilde de boom wel als 
deklading meenemen naar Maassluis, maar die moest dan wel worden 
aangeleverd op de dag dat hij in Boedapest lag. Daar werd de omhakdatum 
op afgestemd. Tegen die tijd vertrok Joop Vaissier weer naar Hatvan, maar 
nu in een camper van fotograaf Eric van Straaten die ook aan het project zou 
meewerken. Twee andere kunstenaars, Martin Luijendijk en Geertrui van de 
Craats, partner van Joop, reisden mee. Zij zouden foto’s en �lms maken. 

Kamperen
Op hun aankondiging dat ze in Hatvan wilden kamperen, werd met onge-
loof gereageerd. Ze ontvangen daar buitenlandse gasten altijd netjes in 
hotelaccommodatie, dus probeerden ze het eerst met een smoes dat ze in 
Hatvan geen camping hadden. Maar na volhoudend aandringen bleek er 
toch een veldje te zijn waar regelmatig zomerkampen werden gehouden. 
De gastvrijheid moest toch getoond worden, dus tot verbazing van de vier 
Nederlanders verscheen er de volgende morgen bij hun kampeerplaats een 
auto waaruit een tafel, stoelen en een uitgebreid ontbijt tevoorschijn 
kwamen. Ze hadden echter al ontbeten. 

Met een busje reden ze naar het bos. Daar was inmiddels ook Adriaan Rees 
die met zijn hele familie op eigen gelegenheid naar Hongarije was gekomen. 
Het idee was om een nacht in tentjes in het bos te overnachten, voordat de 

eik zou worden geveld. ‘Dat hebben we geweten. Het leek wel alsof de 
natuur grote bezwaren had tegen onze plannen,’ vertelt Joop Vaissier. ‘Het 
begon te stormen, te onweren en te hagelen. We moesten aan de tentstokken 
hangen om alles op zijn plek te houden.’

Toen de volgende morgen de rust was weergekeerd, zette Adriaan Rees met 
een speciaal voor die gelegenheid gemaakte bijl de eerste slagen in de boom. 
Dat ging tamelijk moeizaam. De voor de veiligheid aanwezige boswachters 
keken hoofdschuddend toe, lieten eerst even zien hoe je een bijl moet hante-
ren en pakten toen de kettingzaag om het karwei af te maken. Vervolgens de 
takken eraf en tenslotte ging er van de kale boom ook nog een stuk af. Dat 
bleef achter om kunstenaar Szpisjak Pál de gelegenheid te geven daar een 
beeld uit te hakken dat uiteindelijk in Maassluis een plaatsje in de bibliotheek 
kreeg.
  
Hatvan had een truck met trailer geregeld voor het vervoer. Die bracht de 
resterende elf meter boom naar de Dayer in Boedapest. De vier Maassluise 
kunstenaars voeren niet mee naar Maassluis, want dat zou zes weken duren. 
In plaats daarvan reden ze met hun camper de route die het schip a�egde en 
maakten onderweg foto’s en �lms, zodat het traject toch min of meer was 
vastgelegd. Vanaf de Dayer kwam de boom uiteindelijk in Maassluis op de 
gemeentewerf terecht, klaar voor zijn rol in het Kunstestafetteproject. 

Project afgeblazen
Het idee was om op het bouwterrein van Het Balkon een aantal containers te 
plaatsen waarin de beelden van het omhakken en het reistraject van de boom 
te zien zouden zijn. Joop Vaissier zou er een geluidenproject bij maken en ook 
de Maassluise beeldende kunstenaars Otto en Margreet Zeegers, Manon Lith, 
Henk Fortuin en Jan Ouwenbroek zouden een bijdrage leveren. Maar er 
gebeurde niets. Want er was ruzie ontstaan in de projectorganisatie die op 
Het Balkon zou gaan bouwen. Met als gevolg: voorlopig geen eerste paal. En 
dus ook geen bijpassend kunstproject. 

Burgemeester Andrász Sziney van Hatvan begon voorzichtig te informeren 
wanneer hij in Maassluis werd verwacht om de eerste paal te slaan. Want dat 
was hem beloofd en dat wilde hij ook weleens meemaken. Intussen had de 
provincie besloten het project af te blazen omdat het niet van de grond kwam. 
Uiteindelijk is een deel van de zaken die voor het project waren gemaakt toch 
geëxposeerd, maar dan in het Gemeentemuseum van Maassluis. 

Die boom lag intussen nog steeds in de weg op de gemeentewerf. Adriaan 
Rees vond dat er toch iets mee moest worden gedaan, waarna de ideeën-

machine begon te werken. Misschien plaatsen op een van de nieuwe roton-
des aan de Westlandseweg? Joop Vaissier vond dat een slecht idee. ‘Dan krijg 
je een soort tandenstoker op zo’n rotonde. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom 
heb ik voorgesteld om de boom in stukken te zagen en van die stukken 
beelden te laten maken. Die zou je wel op een rotonde kunnen zetten.’

Dat van die beelden vond iedereen wel leuk, maar directeur Hans Ploeg van 
de Woningstichting Maassluis wist een betere plek dan een rotonde. Hij 
mocht er ook iets van vinden, want de WSM zou het boomproject betalen. 
Volgens hem zouden de beelden het best tot hun recht komen in het groen-
gebied achter het nieuwe wooncomplex ‘Parkhof’ dat werd gebouwd langs 
de Westlandseweg. Dus dat was geregeld, maar wie zou die beelden moeten 
maken? In die tijd kende men in Maassluis daarvoor nog niet de juiste 
vrouw of man. Joop Vaissier kende hem wel. Szpisjak Pál. Maar woonde die 
niet in Boldog, vlakbij Hatvan? 

Vreemde lading
Dus ging de boom, maar nu in vieren gezaagd, in februari 2001 weer terug 
naar Hongarije. In een bestelbus, samen met tien gebruikte rolstoelen. Co 
Visser en Koos Henneveld, beide bestuursleden van de stichting stedenband 
Hatvan-Maassluis, bemanden de bus. Omdat iedereen begreep dat het aan 
douaneambtenaren lastig is uit te leggen waarom je een uit Hongarije 
afkomstige eikenboom in vier stukken terugbrengt naar het land van 
herkomst, hadden Co en Koos een of�cieel document meegekregen met de 
volgende tekst:

Het gemeentebestuur van Maassluis verklaart het volgende:

De vier stukken hout (eikenhout) zijn eigendom van de gemeente Maassluis en 
worden – in het kader van een kunstproject – getransporteerd naar Hatvan 
(Hongarije). Daar zal het hout gebruikt worden voor het maken van een aantal 
sculpturen; deze sculpturen komen weer terug naar Maassluis.

De rolstoelen zijn een schenking van de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Hatvan in het kader van een sociaal samenwerkingsproject. De rolstoelen hebben 
voor gebruik in Nederland geen waarde meer.

Het document was ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Dat ze met dit document snel de grens zouden kunnen passeren bleek een 
illusie. Co Visser herinnert zich de reis nog als de dag van gisteren. ‘De 
ellende begon al in Duitsland met een lekke achterband. Door de zware 
lading kreeg de krik de auto niet omhoog en bovendien lagen die loodzware 
stukken boom op de klep waaronder de reserveband lag. Uiteindelijk 
zorgde een Duitse wegenwachter ervoor dat we bij een garage terecht 
kwamen, maar daar stond het vignet van Citroen op de gevel. En de bus was 
een Renault. Dat vond de garagehouder aanvankelijk een onoverkomelijk 
probleem, maar na een stevige scheldpartij met de wegenwachter zorgde hij 
er toch voor dat we weer verder konden.’

Op het moment dat in Hatvan voor de Nederlandse boombrengers de 
warme maaltijd klaar stond, arriveerden ze bij de Oostenrijks-Hongaarse 
grens. Daar verdwaalden de twee Maassluizers in een wirwar van loketten 
en regels. De rolstoelen bleken niet aangemeld en mochten niet mee. Telefo-
nisch hulp inschakelen van een vertrouwde tolk in Maassluis baatte niet. 
Daar hadden de douaniers geen boodschap aan. Uiteindelijk kregen ze met 
veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 
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In de 25 jaar dat de stedenband Hatvan-Maassluis bestaat, is de afstand 
tussen beide steden talloze malen overbrugd. Hemelsbreed 1.202 kilome-
ter; over de weg 1.480. Kunstenaars, sporters, scouts, geestelijken, bestuur-
ders, scholieren: allemaal maakten ze de reis. Over de weg of door de 
lucht. Er was ook een eikenboom die de reis maakte. Heen en terug. En 
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Rees was bij zijn verkenning van Maassluis ook gestuit op de stedenband 
met Hatvan. Zijn voorstel was om de twee steden in het project te koppelen. 
Er zou in, of in de buurt van, Hatvan gezocht moeten worden naar een mooie 
rechte, niet al te dikke boom. Die zou dan over het water naar Maassluis 
komen en als symbolische eerste paal worden gebruikt voor Het Balkon. 
Rond het hele traject, vanaf het zoeken naar een boom tot en met de klappen 
van de heimachine, zouden Maassluise kunstenaars een bijdrage leveren. 
Van Rees vroeg de Maassluise kunstenaar Joop Vaissier om het project in 
Maassluis voor te bereiden en te begeleiden. 

Die combinatie van Hongaars hout in Hollandse bouwgrond zag Vaissier als 
een leuke opdracht. De reactie van Co Visser, voorzitter van de stichting 
Stedenband Hatvan-Maassluis, was al even positief. Hij was in die tijd ook 
voorzitter van het bestuur van de Woningstichting Maassluis, een van de 
partners in het bouwproject Het Balkon. 

Eind 1997 ging er een delegatie met Visser en Vaissier naar Hatvan, maar 
daar was nog wel enige technische uitleg nodig. Want het idee van huizen 
bouwen op in de bodem geheide palen was daar volstrekt onbekend omdat 
dit in de harde Hongaarse grond niet nodig is. Toen het project duidelijk 
was, sloeg het enthousiasme over op de Hongaren. Hatvan had nog wel 
ergens een bosperceel in het Matragebergte, ging voor menskracht zorgen en 
zou het transport van de uiteindelijk geselecteerde boom naar de haven van 
Boedapest regelen. 

Boomselectie
De boomselectie vond plaats in juni 1998. Dat werd echt een uitje. Uit Maassluis 
waren er behalve Joop Vaissier en Co Visser ook Koos Henneveld, bestuurs-
lid van de stichting Stedenband, Wouter van Heiningen, directeur van de 
bibliotheek en Arie van der Knijff, fractievoorzitter van het CDA. Joop 
Vaissier moet nog lachen als hij eraan terugdenkt. ‘We waren op pad gegaan 
in een busje met een delegatie van het stadhuis met een paar dames die zich 
vanwege het, in hun ogen, of�ciële karakter netjes hadden opgedoft met 
bijpassende naaldhakken. Maar we moesten langs een slecht begaanbaar 
pad over een behoorlijk steile helling. Zo trok er een rare optocht door het 
bos. Co Visser en ik gingen voorop met de rest daarachter en de dames volg-
den moeizaam in ons voetspoor. Maar ze hielden vol.’

De meeste eiken – want daarvoor had Adriaan Rees gekozen – waren te dik. 
Maar toen ze de moed bijna hadden opgegeven, stond daar een mooi, kaars-
recht exemplaar van zo’n 30 cm doorsnee. Dat werd hem. Een merkteken 
erop en daarmee was het lot van deze �ere, rond de 90 jaar oude eik beze-
geld. 

Voor het transport over water was een afspraak gemaakt met de schipper 
van het Vlaardingse binnenvaartschip Dayer. Hij wilde de boom wel als 
deklading meenemen naar Maassluis, maar die moest dan wel worden 
aangeleverd op de dag dat hij in Boedapest lag. Daar werd de omhakdatum 
op afgestemd. Tegen die tijd vertrok Joop Vaissier weer naar Hatvan, maar 
nu in een camper van fotograaf Eric van Straaten die ook aan het project zou 
meewerken. Twee andere kunstenaars, Martin Luijendijk en Geertrui van de 
Craats, partner van Joop, reisden mee. Zij zouden foto’s en �lms maken. 

Kamperen
Op hun aankondiging dat ze in Hatvan wilden kamperen, werd met onge-
loof gereageerd. Ze ontvangen daar buitenlandse gasten altijd netjes in 
hotelaccommodatie, dus probeerden ze het eerst met een smoes dat ze in 
Hatvan geen camping hadden. Maar na volhoudend aandringen bleek er 
toch een veldje te zijn waar regelmatig zomerkampen werden gehouden. 
De gastvrijheid moest toch getoond worden, dus tot verbazing van de vier 
Nederlanders verscheen er de volgende morgen bij hun kampeerplaats een 
auto waaruit een tafel, stoelen en een uitgebreid ontbijt tevoorschijn 
kwamen. Ze hadden echter al ontbeten. 

Met een busje reden ze naar het bos. Daar was inmiddels ook Adriaan Rees 
die met zijn hele familie op eigen gelegenheid naar Hongarije was gekomen. 
Het idee was om een nacht in tentjes in het bos te overnachten, voordat de 

eik zou worden geveld. ‘Dat hebben we geweten. Het leek wel alsof de 
natuur grote bezwaren had tegen onze plannen,’ vertelt Joop Vaissier. ‘Het 
begon te stormen, te onweren en te hagelen. We moesten aan de tentstokken 
hangen om alles op zijn plek te houden.’

Toen de volgende morgen de rust was weergekeerd, zette Adriaan Rees met 
een speciaal voor die gelegenheid gemaakte bijl de eerste slagen in de boom. 
Dat ging tamelijk moeizaam. De voor de veiligheid aanwezige boswachters 
keken hoofdschuddend toe, lieten eerst even zien hoe je een bijl moet hante-
ren en pakten toen de kettingzaag om het karwei af te maken. Vervolgens de 
takken eraf en tenslotte ging er van de kale boom ook nog een stuk af. Dat 
bleef achter om kunstenaar Szpisjak Pál de gelegenheid te geven daar een 
beeld uit te hakken dat uiteindelijk in Maassluis een plaatsje in de bibliotheek 
kreeg.
  
Hatvan had een truck met trailer geregeld voor het vervoer. Die bracht de 
resterende elf meter boom naar de Dayer in Boedapest. De vier Maassluise 
kunstenaars voeren niet mee naar Maassluis, want dat zou zes weken duren. 
In plaats daarvan reden ze met hun camper de route die het schip a�egde en 
maakten onderweg foto’s en �lms, zodat het traject toch min of meer was 
vastgelegd. Vanaf de Dayer kwam de boom uiteindelijk in Maassluis op de 
gemeentewerf terecht, klaar voor zijn rol in het Kunstestafetteproject. 

Project afgeblazen
Het idee was om op het bouwterrein van Het Balkon een aantal containers te 
plaatsen waarin de beelden van het omhakken en het reistraject van de boom 
te zien zouden zijn. Joop Vaissier zou er een geluidenproject bij maken en ook 
de Maassluise beeldende kunstenaars Otto en Margreet Zeegers, Manon Lith, 
Henk Fortuin en Jan Ouwenbroek zouden een bijdrage leveren. Maar er 
gebeurde niets. Want er was ruzie ontstaan in de projectorganisatie die op 
Het Balkon zou gaan bouwen. Met als gevolg: voorlopig geen eerste paal. En 
dus ook geen bijpassend kunstproject. 

Burgemeester Andrász Sziney van Hatvan begon voorzichtig te informeren 
wanneer hij in Maassluis werd verwacht om de eerste paal te slaan. Want dat 
was hem beloofd en dat wilde hij ook weleens meemaken. Intussen had de 
provincie besloten het project af te blazen omdat het niet van de grond kwam. 
Uiteindelijk is een deel van de zaken die voor het project waren gemaakt toch 
geëxposeerd, maar dan in het Gemeentemuseum van Maassluis. 

Die boom lag intussen nog steeds in de weg op de gemeentewerf. Adriaan 
Rees vond dat er toch iets mee moest worden gedaan, waarna de ideeën-
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des aan de Westlandseweg? Joop Vaissier vond dat een slecht idee. ‘Dan krijg 
je een soort tandenstoker op zo’n rotonde. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom 
heb ik voorgesteld om de boom in stukken te zagen en van die stukken 
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Dat van die beelden vond iedereen wel leuk, maar directeur Hans Ploeg van 
de Woningstichting Maassluis wist een betere plek dan een rotonde. Hij 
mocht er ook iets van vinden, want de WSM zou het boomproject betalen. 
Volgens hem zouden de beelden het best tot hun recht komen in het groen-
gebied achter het nieuwe wooncomplex ‘Parkhof’ dat werd gebouwd langs 
de Westlandseweg. Dus dat was geregeld, maar wie zou die beelden moeten 
maken? In die tijd kende men in Maassluis daarvoor nog niet de juiste 
vrouw of man. Joop Vaissier kende hem wel. Szpisjak Pál. Maar woonde die 
niet in Boldog, vlakbij Hatvan? 

Vreemde lading
Dus ging de boom, maar nu in vieren gezaagd, in februari 2001 weer terug 
naar Hongarije. In een bestelbus, samen met tien gebruikte rolstoelen. Co 
Visser en Koos Henneveld, beide bestuursleden van de stichting stedenband 
Hatvan-Maassluis, bemanden de bus. Omdat iedereen begreep dat het aan 
douaneambtenaren lastig is uit te leggen waarom je een uit Hongarije 
afkomstige eikenboom in vier stukken terugbrengt naar het land van 
herkomst, hadden Co en Koos een of�cieel document meegekregen met de 
volgende tekst:

Het gemeentebestuur van Maassluis verklaart het volgende:

De vier stukken hout (eikenhout) zijn eigendom van de gemeente Maassluis en 
worden – in het kader van een kunstproject – getransporteerd naar Hatvan 
(Hongarije). Daar zal het hout gebruikt worden voor het maken van een aantal 
sculpturen; deze sculpturen komen weer terug naar Maassluis.

De rolstoelen zijn een schenking van de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Hatvan in het kader van een sociaal samenwerkingsproject. De rolstoelen hebben 
voor gebruik in Nederland geen waarde meer.

Het document was ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

Dat ze met dit document snel de grens zouden kunnen passeren bleek een 
illusie. Co Visser herinnert zich de reis nog als de dag van gisteren. ‘De 
ellende begon al in Duitsland met een lekke achterband. Door de zware 
lading kreeg de krik de auto niet omhoog en bovendien lagen die loodzware 
stukken boom op de klep waaronder de reserveband lag. Uiteindelijk 
zorgde een Duitse wegenwachter ervoor dat we bij een garage terecht 
kwamen, maar daar stond het vignet van Citroen op de gevel. En de bus was 
een Renault. Dat vond de garagehouder aanvankelijk een onoverkomelijk 
probleem, maar na een stevige scheldpartij met de wegenwachter zorgde hij 
er toch voor dat we weer verder konden.’

Op het moment dat in Hatvan voor de Nederlandse boombrengers de 
warme maaltijd klaar stond, arriveerden ze bij de Oostenrijks-Hongaarse 
grens. Daar verdwaalden de twee Maassluizers in een wirwar van loketten 
en regels. De rolstoelen bleken niet aangemeld en mochten niet mee. Telefo-
nisch hulp inschakelen van een vertrouwde tolk in Maassluis baatte niet. 
Daar hadden de douaniers geen boodschap aan. Uiteindelijk kregen ze met 
veel moeite het hoofd van de afdeling juridische zaken van de gemeente 
Hatvan te pakken en die wist de grensbewakers tot rede te brengen. Tegen 
middernacht bereikte het transport zijn bestemming, opgewacht door Joop 
Vassier en de directeur van het Gemeentemuseum Maassluis, Marije van 
Rijnswou, die per vliegtuig naar Hongarije waren gereisd.  

Daarna kon Szpisjak Pál aan het werk. Uiteindelijk werden de vier beelden 
op 12 juni 2003 onthuld. Zo leverde de trotste Hongaarse eik na 5 jaar toch 
nog zijn bijdrage aan de relatie tussen Hatvan en Maassluis. Pas 3 jaar 
daarna werd de eerste paal op Het Balkon geslagen. 
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