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door burgemeesterspaar

Magda en Koos Karssen
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Het Witte Kerkje
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 Pieternel  
Lieve deernen, brave borsten hier tezamen,
Wij blikken met u terug op het vergangen jaar,
Met een overvloed van feiten en van namen:
Daar moeten wij eens over praten samen.
En we houden het luchtig, Thomasvaer!

 Thomasvaer 
Ik heb er eerst maar even Vondel op na geslagen
Hij had het over  ‘Thomasvaer en Pieternel’
Je bent dan gauw geneigd je af te vragen
Waarbij zo’n tekst zou passen dezer dagen
Nu me dunkt, dan is dit gebouw het wel.

10 jaar geleden kreeg dit Kerkje veel meer mogelijkheden
Na een goedgeslaagde opknapbeurt 
Hoewel er daarna minder werd gebeden
Zijn de Vrienden en hun buren zielstevreden
En na de feestelijke burenreünie bijzonder opgefleurd.

 Pieternel 
O ja, dat kan ik zonder meer beamen
En 2014 was een druk en schilderachtig jaar
Een overvloed van feiten en van namen
Daar moeten wij eens over praten samen
Maar niet te veel sensatie, Thomasvaer.

 Thomasvaer 
Akkoord, geen grote rampen en geen bloedvergieten
Daarover stonden de media al bol
Wij laten de meeste treurnis rustig schieten
Want er was dit jaar veel te genieten,
en ‘t jubilerende Maassluis sloeg feestelijk op hol.
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De stad heeft in ’t verlopen jaar gewonnen en verloren,
Er veranderde weer veel, zoals verwacht.
Goed nieuws, maar ook droefheid was onze stad beschoren:
Er werd verhuisd, gestorven en geboren,
Er werd gevierd, getreurd, herdacht ……

 Pieternel
Tja, Koos moest dit jaar een hoop verduren                                          
Met onze stad, maar ’t verging hem opperbest
Hij maakt nog altijd overuren
En  zal nog staan voor meerd’re hete vuren,
In ‘t laatste jaar dat hem als burgemeester rest.

Hij kreeg Maassluis weer op de kaart, heb ik vernomen,
(Geen enkele toerist besteedde in deze stad z’n geld),                                          
‘ERVAAR Maassluis’ waren  Koos en de zijnen overeengekomen 
Was de leus die de toeristen toe deden stromen;
Het eigen publiek kwam sowieso al aangesneld.

 Thomasvaer 
Maar ook Magda Karssen heeft niet stil gezeten,
Zij introduceerde de Maassluise visserstrui:
Voor de Monstersche Sluis, zo moet u weten,
En voor de wachters, niet te vergeten,
Nou ja, voor alle Maassluise varenslui!

Zij belde fluks een paar vriendinnen, 
ook Marja en Gerry deden graag mee.
Na hun oproep kwamen zo’n 60 breisters binnen
Die graag aan ’t breien van een trui wilden beginnen. 
En zo startte in De Waker een breicafé!

 Pieternel
Zeg Thomasvaer, hoe zal de raadsverkiezing uit gaan pakken?
Haast zeker biedt zich een nieuw college aan;
de PvdA dreigt verder in te zakken
en de SP gaat z’n biezen pakken …
Alleen de burgervaer blijft verder gaan.
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 Thomasvaer 
We moeten in Maassluis een boel blijven beperken’
Zo zei ‘t  toenmalige besturingsapparaat.
Of zaken al dan niet doorgaan zullen we wel merken
’t Is aan de nieuwe raad veel plannen nader uit te werken;
Na maart aanstaande zal verder worden gepraat.

En medio maart ging onze burgerij weer kiezen,
voor een nieuw gemeentebestuur.
De PvdA had heel snel in de smiezen,
dat ze behoorlijk ging verliezen,
en ook voor de SP bleek de uitslag nogal zuur.

 Pieternel
Niet voor Denise Solleveld, die was aan het winnen!
en streefde met haar voorkeurstemmen haar vader voorbij.
Maar ter wille van Aad kwam ze snel weer tot zinnen, 
en wilde eerst liever als steunlid  beginnen. 
Zo zijn er twee Sollevelds van de (belangen)partij.

 Thomasvaer
De coalitie zei nee tegen Kromdijk en zo kon het gebeuren,
Dat hij geen wethouder bleef; dat was wel stug
Ook door zijn stemmers viel dat zeer te betreuren
’t  Leek verdorie wel pandverbeuren!
Uiteindelijk keerde de wethouder als raadslid  terug. 

 

 Pieternel
Toen de nieuwe raad voor ’t eerst was aangetreden,
Nam de burgervader snel het woord,
Hij adviseerde allen ‘tijd en taak goed te besteden,
En kennis omtrent stad en burgerij zo nodig te verbreden.
En … leg uw besluiten helder uit, zoals het hoort!
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 Thomasvaer
De coalitievormers bespraken te veel zaken
In besloten kring, sprak een raadsmeerderheid
Men had het eerder openbaar moeten maken.
We houden niet van zulk soort samenspraken
En vinden dit een slecht beeld van toekomstig raadsbeleid.

 Pieternel 
Om sneller en efficiënt te kunnen werken,
Kan je alleen op afspraak het stadhuis nog in.
Of dat klantvriendelijker werkt, zal het publiek wel merken,
Want men is ook van plan het ambtenarenkorps in te perken,
Tja, dat kweekt, zo zijn we bang, tóch burgerlijke tegenzin.

En ook de VVD en Christen Unie moesten spijtig concluderen: 
De communicatie: daar deugde niet veel van.
De gemeente moet, zoals we het college adviseren,
Zijn inwoners weer via de krant of persoonlijk informeren
En niet alleen maar digitaal, als ’t even kan.

 Thomasvaer
Ook de politie had zo haar berichten,
Bij ’t surveilleren volgden vaak processen-verbaal.
Maar wilt u van lieden die onze veiligheid ontwrichten
De politie persoonlijk in gaan lichten:
Dan kan dat voortaan ook alleen maar digitaal.

Waar blijven overigens de agenten en inspecteuren
Van het Maassluise politiebureau? 
Het plan is om het speuren en bekeuren
In het stadhuis te laten gebeuren
Gebeurt dat dan incognito?

 Pieternel
De stichting, die onze jarige Maassluis promootte,
Is onze waardering meer dan waard.                                                                               
Voor ’t vieren van zelfstandigheid: 400 jaar aaneengesloten
Bedacht zij voor al onze stadgenoten,
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Een daverend feest. Zo zette de stichting ons hoog op de kaart.

De stichting vond precies de slagzin die we zochten,
‘Ervaar 400 jaar Maassluis’ raakte de essentie van de stad!
‘t Jubileum van zelfstandigheid, die we vier eeuwen terug bevochten,
Mondde uit in groot plezier, met talrijke feesten en zegetochten.
ERVAAR MAASSLUIS: wij hebben onze stad nog nooit zo liefgehad!

 Thomasvaer 
Twee ‘Maskerades’ wisten de stad mooi aan te kleden
Sonja met haar kleding en Anja met zang en dans
Beiden verbeeldden zij ’t Maassluis verleden
In de Groote Kerk zelfs met psalmen en gebeden!
Ja, die vrouwen toonden zich heel wat mans!

Op 16 mei werd op de separatie van Maasland teruggekeken 
In de - ook eeuwenoude - Groote Kerk 
 (U weet: kerken zijn allang niet meer alleen voor preken), 
‘t Was de start van veel herdenkingsweken 
Zo doende alles ingezegend dus……dat was mooi werk!

 Pieternel 
De eega van de heer van Maeslantsluys wilde niet achterblijven
en sprak de beide burgemeesters vrolijk aan:
Geliefde burgervaders, zet u thans neer tot schrijven,
Opdat uw handtekening van deez’ separatie voor altijd zal beklijven
En hierna sprak haar echtgenoot zeer aangedaan:

 Thomasvaer
Ick bidt, ontslaet u thans van’s Stadts bekommeringen
Nu d’algemeene vreughd ons’ geest bekoort tot zingen.
Hoort, burgerij, en volgh’ myn triomfeerend lof
De Stadt toch geeft voor ’t  feest voldoende stof.
Omdat wy niet meer dencken aen ’t  leet en d’overbroghten druck
En wy in dit jubileumjaer haest barsten van geluck’.
Trecken wy allen aen ons beste en hooghtyts kleeren     
Om saam met u en al de stadt te triomfeeren
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 Pieternel 
Over kerken gesproken, een vroegere gereformeerde
Ja, die protestantse citadel,
Werd dit jaar 60 en voegde het bedrag dat men zelf al collecteerde,
Bij ‘t geld dat anderen voor dit jubileumfeest fourneerden.
Dat hoogtepunt werd in deez’ Immanuel …!

Nog meer jubilea, al is ’t bijna al een jaar geleden:
Bereikten drie Sluizers hun 101e, 102e en 103e levensjaar 
en vele medeburgers hier ter stede
ondersteunden hen met hun gebeden
en barstten, toen zij verjaarden, spontaan in juichen uit.

 Thomasvaer
In februari was het overigens een halve eeuw geleden
Dat de ‘Elbe’ in de vaart werd gebracht.
Dit havenboegbeeld heeft een uiterst interessant verleden
Door zijn vele sleperswetenswaardigheden.
Ja, ‘t is een voorbeeld voor het Maassluise nageslacht.            

Veel slepers plegen in de buitenhaven af te meren
En daarom gingen twéé sleepvaartdagen van start
Teneinde eigen feestend volk te amuseren
Maar ook veel buitenlanders konden vlootschouw zeer waarderen
En vonden heel terecht de zeesleepvaart een vak apart.

De keersluisbrug zat vaak in de problemen,
En de informatie was ondermaats, zo lees ik hier.
Het schortte aan geld en allerlei systemen
Dus ‘t had geen zin om voor ‘t vervoer de fiets te nemen.
Maar later in ’t jaar kwam een einde aan ‘t geklier.

 Pieternel 
Toen zes jaar terug het Museum ging jubileren    
Verdiende het  nog steeds ons aller huldeblijk.
Toen kwam het nieuws: de gemeente gaat privatiseren
En de HVM gaat mee beheren.
De vraag is nu: zet Museum Maassluis nu meer zoden aan de dijk?
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In ’t Cultuurcafé wachtten dit jaar vier genomineerden
Op de Maassluise Culturele Prijs!
Van wethouder en CRM-gecommitteerden
Kreeg Ans van de Wiel -  een der gerecommandeerden  -
Haar eigen ontwerp als kunstzinnig prijsbewijs!   

 Thomasvaer
‘Maassluis dichtbij. Vooruitzien en verbinden’
Was het motto van het nieuwe raadsakkoord. 
De oppositieleden konden zich hierin niet vinden
Wilden het akkoord het liefst ontbinden
Want vonden deze overeenkomst ongehoord.

De nieuwe raad had heel wat aan te snijden,
Voordat het tot de Kadernota kwam.
‘Omdat we leven in financieel zeer zware tijden,
Moeten kunst en cultuur opnieuw het meeste lijden’ 
Vertelde ons dit jaarlijks raadsprogram.

 Pieternel 
Tja in alles zullen we moeten beperken,
Zo klonk het inderdaad in kroeg en raad.
Miljoenen euro’s: de burgers zullen ’t merken
Dat ze van plan zijn het nog verder uit te werken:
En pas op! Er komt nog meer bij, vroeg of laat!

Maar toch, na urenlange raadsdebatten,
Werd in november de begroting goedgekeurd.
En als we die samen mogen vatten,
Kunnen we ons beter gaan bezatten:
De transities in de zorg worden nu al overal betreurd.

 Thomasvaer  
Vijf jaar geleden werd de Steendijkpolder aangewezen
Als het derde woonservice-zorggebied.
Ouderen en zieke mensen moeten echter vrezen,
Naar De Vliet of De Vloot te worden verwezen:
Want die derde zone en ook de zorg die komt er niet.
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Misschien is met de zorgverleners iets af te spreken
Nu is een keukentafel in de maak voor uitleg van sociaal beleid.
Echt hoor, ‘k wil hier geen boete preken
Maar moeten vrijwilligers de WMO bespreken?
’t Is nu al vaak een keukenmeidenaangelegenheid.

 Pieternel 
Vrijwilligers zijn er genoeg, gezien de lintjesregen.
Voor kosteloze hulp in andermans belang.
Wel achttien waren er, die elk een lintje kregen
Later ontving nog Joop Luijendijk des Konings zegen: 
Dus ook een medaille voor deze Maassluizer ‘pur sang’. 

Tussendoor liet zich de burgervaer niet kennen
En deed in de zomer mee met de actie voor ALS
Wel zei hij later zonder gêne
Dat hij de neiging had weg te rennen
Toen het ijskoude water plensde op ‘t blote hoofd en hals. 

 Thomasvaer
De straten in Sluispolder-West hebben schrijversnamen,
Als Constantijn Huygens, Jacob Cats, enzovoort.
De woningen worden er gesloopt en dat hangt samen
Wat Maasdelta en gemeente daarover beramen.
Maar ’t is nog drie jaar wachten op ’t sloopakkoord.

Het Westeinde zijn ze nog steeds aan ’t renoveren  
Het nieuwe parkeerterrein is werkelijk top.
Nu maar hopen dat men in de kortste keren
Het winkelend publiek het centrum zal opwaarderen
Dan fleurt hopelijk ook de rest weer op.

 Pieternel   
Want dure huizen zijn nog moeilijk te verkopen
De woningbouw voor huur, dié vordert wel gestaag
Een deel van de burgemeesterswijk bleef open
Voor uitbreiding van het Vrijheidspark? mogen we hopen
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Want ‘t bouwen van de villa’s blijft voorlopig nog de vraag.

Zeventien Sluizers hadden onderbouwde argumenten 
Tegen het bouwplan Geerkade/Noorddijk:
De balkons pasten niet binnen de bouwreglementen
En het plan bevatte nog meer precedenten. 
En de rechtbank? Die gaf de bewoners gelijk.

 Thomasvaer 
De bouw in de Dijkpolder moeten we beperken’,
spraken bestuurders al jarenlang kordaat.
De Lelygroep dacht: ‘Dat zullen wij ze laten merken,
wij houden onze plannen binnen onze eigen perken,
waarna er later wel weer verder wordt gepraat’.

Maar zie, wie binnenkort in deez’ nieuwe buitenwijk wil wonen
Dan kan dat bij De Lelygroep, afdeling vastgoed
Blijf dus nog even in Maassluise regionen
En Van der Lely zal het u belonen:
Want in ’t Wilgenrijk is er nog groen in overvloed.   

 Pieternel 
En nu we toch bij de Dijkpolder zijn aangekomen
De koningin kwam voor de Lely Campus naar Maassluis! 
Zij opende daar de ‘duurzame’ gebouwen. En later werd vernomen
Dat op 1 februari duizenden de Campus kwamen binnenstromen,
Want toen hield Lely Open Huis. 

Over ‘t Koningshuis gesproken: Dick Tulp mag ’s Konings borstbeeld maken
Voor de raadzaal in het stadhuis
Nu moeten we er voor waken
dat die van zijn oma en moeder niet weg zullen raken
of gaan die naar ‘t het depot van ’t Museum Maassluis?

 Thomasvaer
Tja, ik moet u toch over een wethouder informeren,
Hij had in deze stad een leuke baan;
Zo mocht hij als gemeentelijk financier proberen
De in- en uitgaven van de stad fatsoenlijk te beheren
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Maar ach, nu moest toch zijn baan eraan. 
 

Het financieel beleid van Koningshof bleek kant noch wal te raken
Want welk bestuur eigent zich subsidiegelden toe?
De voorzitter dacht de dienst wel uit te kunnen maken
En zit nu thuis met ‘t schaamrood op de kaken.
Aldus zijn broer in een interview.

 Pieternel  
De aanleiding is triest, maar u moet niet vergeten,
Al had hij jarenlang een goed bestaan:
Hij heeft als houder van de wet in b en w gezeten;
En hoewel zich ijverig van zijn taak gekweten,
Is ‘t verstandig om naar zijn burgerbaan terug te gaan.

De liberalen moeten elkaar maar  troosten 
Want hun wethouder is er nu niet meer
Dat is beslist geen reden om te toasten
Maar er is misschien nog een klein succes te oogsten
En komt wethouder Van der Wees wel weer.

 Thomasvaer
Al met al, wij vinden dat de koers die is gelopen
Een redelijk goede was: recht zo die gaat
En met een vaart van ’t juiste aantal knopen.
Voor ’t nieuwe jaar, zullen we hopen
Op wind in de zeilen voor de nieuwe voorzitter van de raad!

 Pieternel
Ja, Thomasvaer we hadden heel wat te bespreken
En hebben veel van 2014 op rijm gezet. 
Wat rest zijn  onze wensen,  in deze Nieuwjaarsweken,
Die we van Guido Gezelle hebben afgekeken.
Dus luistert u tot slot naar ons laatste couplet …….
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 Thomasvaer en Pieternel

WIJ WENSEN U EEN JAAR, DAT ZACHT ALS ZIJDE IS

WIJ WENSEN U EEN JAAR, DAT BLANK EN BLIJDE IS

WIJ WENSEN U EEN JAAR, DAT VER VAN KRANK IS

EEN DEUGDELIJK JAAR ZO BREED ALS ’T LANG IS

WIJ WENSEN U EEN JAAR, DAT ALS ’T VOORBIJ IS

EEN ZALIG JAAR VOOR U EN ONS IS

MAASSLUIS – DECEMBER 2014
© tekst Gerry Hanneman de Jong
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