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Van de redactie.                                                         
 
 
Ook dit keer weer veel verhalen ontvangen. Bij fractievoorzitter 
Corine Bronsveld vloeide de pen zelfs heel rijkelijk. Drie 
bijdragen met haar naam eronder. 
Ook is een uitvoerig verslag te lezen van Chris Voskamp. Zij 
bracht met medeleerlingen van het Revius een bezoek aan het 
Europese Parlement in Straatsburg. Een groepsfoto is 
bijgeplaatst.  
  
Verder deze keer bijdragen van een drietal leden. Wim Warbout, 
Koos Karssen en Henny van Hartingsveldt zijn de leveranciers. 
 
Raadslid Marcel ’t Hart zit nog steeds na te denken over die 
kademuur aan de Heldringstraat. Bruggen, tunnels en 
kademuren zijn echt zijn ding. Mehmet Cicek wil als raadslid 
meer bezoekers naar het mooie Maassluis trekken. Dat moet 
lukken. Fred Voskamp vertelt over onderwijs en cultuur. Zeer 
lezenswaardig. Henrike Heijboer heeft al aardig inzicht in het 
doen en laten van de nieuwe burgemeester. Lees haar column.  
 
Verder kunt u ook aan het kleuren gaan. Bestuurslid Fenny Smit-
Helfferich heeft namelijk een kleurplaat laten plaatsen in dit blad,  
Het actuele verhaal van onze wethouder Kees Pleijsier kunt u 
niet overslaan. Het gaat over de komst van statushouders naar 
Maassluis. 
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Tenslotte de bijdragen van bestuursvoorzitter Jaap Poldervaart 
Met name wijs ik op de uitnodiging om op 13 januari 2016 naar 
de nieuwjaarsbijeenkomst te komen.  
 
Rest mij u allen gezegende kerstdagen toe te wensen en een 
hopelijk gezond en  
vredig 2016. 
 
Frits Zandman  
 
 
 

 
 
 

 

Bestuursvoorzitter Jaap Poldervaart                       

 
Alweer december 
 
Bomen zonder blad, meer stormen rondom je huis, nog meer 
folders in de bus, ja dan weet je het wel, alweer een jaar bijna 
voorbij, december. Daarbij past ook altijd het uitbrengen van een 
ledencontactblad. Goed contact was er als bestuur kort geleden 
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nog met een flinke groep leden op de ledenvergadering  in De 
Drukkerij. Naast de ontmoeting met onze speciale gasten Koos 
en Magda Karssen (een mooi gesprek over ervaring, afscheid en 
toekomst) was er gelegenheid voor de leden in kleine groepjes 
voor ‘snelle’ persoonlijke gesprekken met onze wethouder en 
fractieleden. Een nieuwe vorm van contact die zeker aansloeg 
en waarbij er ruimte was om intensiever met elkaar te delen wat 
ons bezighoudt. Kortom ruimte voor kritiek, vragen, waardering 
en onze zorgen rondom vele thema’s. Eerder dit jaar deden we 
ook al zoiets door onze aanwezigheid met een stand op de 
Furieade waar we na afloop veel positieve gesprekken 
(contacten) konden noteren en ingebrachte ideeën en wensen 
met ‘hart voor de stad’. Het is goed dat wij als leden en inwoners 
van Maassluis de CDA Maassluis, fractie en wethouder blijven 
‘bestoken’ met onze vragen, opmerkingen, aanmoedigingen en 
ideeën. Voor een goed functioneren van lokale politici een must 
en mijn oproep is om daar samen het komend jaar nog een 
schepje bovenop te doen. Ze kunnen het hebben, doet u mee?  
 
Veel zal het komend jaar weer van ons allen gevraagd worden. 
Op vaak persoonlijke terreinen (werk, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, onderwijs, opvoeding) of zaken op meer 
gezamenlijk terrein en bestuur. Het vluchtelingenvraagstuk in 
relatie tot de soms afschuwelijke en uitzichtloze situaties door 
oorlogen en ellende in vele landen dwingt tot morele, 
medemenselijke (C!) keuzes en acties. Zeker ook plaatselijk, 
weten we dat maar al te goed (vluchtelingenwerk). Terreur soms 
dichterbij dan je denkt is iets waar we steeds meer mee 
geconfronteerd worden lijkt het wel. Ook met ‘terreur’ die op 
allerlei fora en podia wordt uitgestort. Dit, maar nog veel meer 
vraagt om wijs beleid van wereld, Europese, landelijke, 
provinciale maar zeker ook van plaatselijke leiders én 
bestuurders. En u en ik persoonlijk natuurlijk! Niets doen is geen 
optie. 
 
Een politieke partij als het CDA kan ons daarbij goed helpen en 
dat doet het ook al 35 jaar. Daar zijn  we dankbaar voor en trots 
op. Het is goed om met elkaar te ervaren dat het lid zijn van een 
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partij, waarbij solidariteit en gerechtigheid kernbegrippen zijn,  
een waardevol houvast biedt in een soms op hol geslagen 
samenleving.  
 
Allen goede kerstdagen gewenst en veel heil en zegen voor het 
nieuwe jaar. 
 
Het eerstvolgende mooie contactmoment voor ons allemaal is de 
CDA Maassluis nieuwjaarsbijeenkomst op woensdagavond  
13 januari 2016.(zie aparte uitnodiging) 
 
Alvast van harte welkom en graag tot ziens. 
 
Jaap Poldervaart 
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Uitnodiging  
Nieuwjaarsbijeenkomst met Agnes van Ardenne 

Op woensdagavond 13 januari 2016 is de CDA Maasssluis 

nieuwjaarsbijeenkomst.  

U bent daar van harte welkom. 

Datum: 13 januari 2016 

Plaats: De Drukkerij, Dr. Kuyperkade 27c, Maassluis  

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 

Als speciale gast ontvangen wij mw. Agnes van Ardenne, 

voormalig politica zowel lokaal (raadslid en wethouder 

Vlaardingen) als landelijk (minister). Een van haar huidige 

interessante functies is lid van de Raad voor de leefomgeving 

en infrastructuur (RLi) het strategische adviescollege voor 

regering en parlement op het brede domein van de fysieke 

leefomgeving. 

Tot ziens op 13 januari voor een gezellige bijeenkomst met een 

toast op het nieuwe jaar, en een inspirerende ontmoeting 

gericht op de toekomst van onze stad en metropoolregio. 

Het bestuur   

Wethouder Kees Pleijsier vertelt                                
 
Het einde van het jaar nadert. Zoals ieder jaar worden de laatste 
zaken die nog dit jaar geregeld moeten worden allemaal 
“opgespaard” tot het laatste moment. Zo gaat het al tijden en zo 
zal het nog jaren gaan. Logisch, want eindejaarszaken kun je 
gewoon niet in juli doen.  
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De laatste begrotingswijzigingen van het jaar om de 
rechtmatigheid te waarborgen. Afspraken die nog voor 1 januari 
gemaakt moeten worden komen nu voorbij.  
 
Bijzonder is wel, dat we met de gemeenteraad en de stad 
besluiten om wel of geen extra vluchtelingen op te nemen in de 
stad. Maassluis neemt verantwoordelijkheid. Niet voor het eerst. 
De herinnering aan de opvang in de Olympiahal zal ik niet 
makkelijk vergeten. Zo indrukwekkend, om in staat te zijn iets 
voor die mensen te doen, maar zeker ook om te zien hoe goed 
Maassluis dat heeft gedaan. En met Maassluis bedoel ik met 
nadruk de vrijwilligers die zich die dagen hebben ingezet, zonder 
de inzet van de gemeentelijke ambtenaren te vergeten. 
 
De inzet die Maassluis nu pleegt, om ongeveer 40 statushouders 
op te vangen, is een opgave boven op de inzet die we al moeten 
plegen van ongeveer 60 mensen die in Maassluis gehuisvest 
worden. 40 mensen, op een inwonersaantal van ongeveer 
32.285. Ik vertrouw erop dat het ook nu weer goed gaat. De 
eerste mensen worden rond 1 februari verwacht.  
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Eerst het kerstreces. Het is immers ook “gewoon” kerst. Gelukkig 
mag ik kerst weer met familie en vrienden vieren. Toch zal ik 
denken aan de vluchtelingen. In Syrië, Irak, Turkije, Italië, 
Griekenland, Hongarije, Duitsland. En die in Nederland. En aan 
vluchtelingen waar dan ook. We zullen in Maassluis de 
problematiek van alle vluchtelingen niet oplossen, maar we 
kunnen en zullen wel helpen, om hen een onderdak bieden. Daar 
draait kerst ook om! 
  
Fijne dagen!    
Kees Pleijsier 

Fractievoorzitter Corine aan het woord                                                                                                                 
 
VERWACHTINGEN 
 
Het eind van het jaar nadert, en zoals ieder jaar gaan die laatste 
weken zo snel. Het begint hier in huis  met het verzamelen van 
de sinterklaascadeautjes, gevolgd door het verstoppen van 
onmogelijke verpakkingen in huis. Dit  verstoppen valt al niet 
mee, maar wat ook behoorlijk  tegenviel was om al die briljante 
verstopplekken te herinneren op 4 december. De dag dat alle 
dozen en doosjes bij elkaar mogen in de zak. Na een stevige 
speurtocht naar dat ene cadeau dat dit jaar gewonnen had met 
verstoppertje, volgt een uitgelaten, gezellige avond. Genieten 
van de verwachtingen op het gezicht van de kinderen vooraf, en 
genieten van het uitkomen van die verwachtingen bij het 
uitpakken van hun cadeautjes. De verwachtingen zijn 
waargemaakt op pakjesavond, en de andere tijd van verwachting 
kan aanbreken. De volgende dag spelen zij met alle nieuwe 
aanwinsten en volgt voor ons het wegbrengen van het karton en 
plastic, het een plek geven van de cadeautjes én het van de 
zolder halen van de kerstdozen. De adventtijd is begonnen, de 
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tijd van het verwachten van de geboorte en komst van Jezus op 
aarde. 
 
Zondag mocht mijn oudste zoon een kaarsje aansteken in de 
kerk en daarbij een kort versje opzeggen. De tweede kaars gaat 
aan, het licht is niet meer klein, lawaai hebben wij uitgedaan om 
stil voor God te zijn.   
 
En zo voelt het ook in deze tweede advent week. Zeker toen mijn 
andere zoontje zich afvroeg of Jezus niet gewoon nu al naar de 
aarde kon komen. Dan kwam alles goed en kon hij ook weer 
eens oude opa en oma zien. Hij zag kortom aanleiding genoeg. 
Ik kon hem geen ongelijk geven, denkend aan het afgelopen jaar. 
Het is misschien niet anders dan andere jaren, want ook andere 
jaren was er verdriet, was er gevaar, was er moed en waren er 
helden. Ook andere jaren waren er aanslagen, was er oorlog en 
waren mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht. Maar het 
afgelopen jaar kwam de pijn en het onrecht in de wereld heel 
scherp beeld.  
 
Een grote, complexe opdracht ligt er voor de wereld, voor 
Europa, voor Nederland. Hoe borgen we onze veiligheid en 
bieden wij deze aan anderen? Vragen die door deskundigen 
worden beantwoord, maar waar de echte oplossingen vanwege 
de complexiteit en kwetsbaarheid uitblijven.   
 
De grootsheid van alles neemt niet weg dat we in onze stad, in 
de lokale politiek iets kunnen betekenen. Dat heeft Maassluis 
afgelopen jaar gedaan door noodcrisisopvang voor gevluchte 
mannen, vrouwen en kinderen te bieden. In de Olympiahal kon 
je het verdriet aanraken en tegelijk de opluchting voelen. Dat was 
in september en nog steeds vluchten mensen, nog steeds zitten 
de asielzoekerscentra overal in het land overvol en is het 
noodzakelijk dat de doorstroming op gang komt. Alle politieke 
partijen in Maassluis hebben gesteld dat onze stad haar 
verantwoordelijkheid wil nemen en dat in kaart gebracht moet 
worden wat onze mogelijkheden zijn om kleinschalige 
huisvesting te realiseren in Maassluis. Verschillende 
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mogelijkheden zijn door het College onderzocht en afgewogen. 
In de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar wordt het 
concrete voorstel besproken. De gemeenteraad wordt gevraagd 
in te stemmen met het huisvesten van 40 extra statushouders in 
het voormalig klooster aan de Zuidvliet en in 5 wisselwoningen 
aan de Mgr. Bekkerslaan.  
 
Het is een belangrijk debat voor Maassluis, waarin het CDA 
Maassluis de verantwoordelijkheid die wij voelen ook willen 
nemen. Ons uitgangspunt is een gastvrije en behulpzame 
houding in verhouding tot wat verantwoord en veilig is voor zowel 
de vluchtelingen als de bevolking.  
 
Verantwoord en veilig betekent dat de vluchtelingen 
geregistreerd en gecontroleerd zijn. Verantwoord en veilig 
betekent dat de maat van Maassluis leidend is. De kleinschalige 
opvang is  realistisch als we het goed willen doen, en dat willen 
we als CDA Maassluis. Want wij willen de mannen, vrouwen en 
kinderen die alles achter zich hebben gelaten, hier met 
verwachtingen over een beter leven naar toe zijn gereisd, niet 
alleen huisvesting maar ook goed onderwijs bieden, goede 
begeleiding bieden, kansen bieden.  
 
Het debat gaat dus niet alleen om het bieden van huisvesting. 
Maar juist in deze weken, waarin wij meereizen met Jozef en 
Maria, waarin wij lezen over het vragen om onderdak en het 
weigeren hiervan, over gastvrijheid en afwijzing zijn wij misschien 
wel extra doordrongen van welk verschil voor mensen je kunt 
maken door de deur niet dicht te houden maar open te doen als 
er aangeklopt wordt. Als Maassluis kunnen we alleen misschien 
niet hét verschil maken, maar wel een verschil. Door 
verantwoordelijkheid te nemen en deze samen te dragen. 
Maassluis heeft bij de noodcrisisopvang van vluchtelingen laten 
zien dat onze samenleving dit op een goede, mooie manier kan. 
Deze bijzondere ervaring biedt ons hoop en de verwachting dat 
we samen ook in 2016 op een goede manier invulling kunnen 
geven aan onze verantwoordelijkheid als onderdeel van 
Nederland, van Europa, van de wereld. 
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Ik wens u een inspirerende adventtijd, mooie kerstdagen met wie 
u lief hebt en hoop u persoonlijk op onze nieuwjaarsreceptie een 
gezond, gelukkig en vrolijk 2016 te wensen.  
 
Corine Bronsveld 
 
 

 
 
 

Voorstellen rond de begroting 2016                                                                                                                      
 

SAMEN HET VERSCHIL MAKEN 
 
Inwoners maken dagelijks het verschil in het leven van anderen 
door hun betrokkenheid bij degenen die hun dierbaar zijn, of juist 
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door iets te doen voor degenen die ze helemaal niet zo goed 
kennen. 
Maassluis heeft inwoners die de handen uit de mouwen steken, 
die een extra stap zetten voor een ander. In aanvulling op deze 
enorme inzet van onze inwoners kunnen wij in de 
gemeentepolitiek elke dag weer een positief verschil maken. 
Voor een inwoner die zich minder veilig is gaan voelen, voor een 
gezin dat tegen financiële grenzen aanloopt, of voor een grote 
groep mensen zoals pas heel zichtbaar bij de opvang van 
vluchtelingen.  
 
Het CDA Maassluis wil in 2016 samen met onze inwoners, 
ondernemers, verenigingen en andere politieke partijen zaken 
oppakken en aanpakken. Wij willen hierbij dat de gemeente zich 
van haar beste kant laat zien. Door als gemeente vaker buiten 
de geijkte uren te werken, door net iets creatiever te zijn en door 
die extra stap te zetten, kan de gemeente een positief verschil 
maken. Ook als we het met minder geld moeten doen. 
 
Maassluis is een prachtige stad en 2016 biedt volop kansen om 
met elkaar de stad nog mooier te maken. Naast verder te werken 
aan mooie projecten in de stad, zoals de Koningshoek en 
Sluispolder West, kunnen we nog meer doen. Onze voorstellen: 

- € 40.000 beschikbaar stellen om te starten met de 
werkzaamheden aan de kerktoren van de Groote Kerk 
zodat de toren snel weer veilig is; 

- scholen actief informeren en enthousiasmeren om de 
schoolpleinen groener te maken waarvoor € 30.000 
beschikbaar is; 

- de boulevard langs de Waterweg doortrekken bij de 
herbestrating van de burgemeester De Jonghkade en 
burgemeester Van der Lelykade; 

- concrete stappen zetten om snel beweging in onze 
prachtige vlieten te krijgen. 

 
Maassluis is mooi, maar de mensen maken Maassluis. Het CDA 
Maassluis ziet kansen om onze dienstverlening te verbeteren, 
daarom hebben we de volgende voorstellen ingediend: 
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- een onderzoek om de publieksbalie van het stadhuis - 
door verschuiving in de huidige openingstijden - langer 
op dinsdagavond en ook op zaterdag open te stellen; 

- betere service en begeleiding aan organisatoren van 
evenementen in het proces van vergunningen, wetgeving 
en regelgeving; 

- organiseren van een groepsaankoop van 
beveiligingsmaatregelen voor particuliere woningen en 
ondernemers; 

- ondersteuning voor gezinnen met oudere kinderen die 
het financieel moeilijk hebben door onder andere 
tegemoetkoming in de schoolkosten; 

- gezamenlijk heeft de gemeenteraad zich met klem 
uitgesproken voor het behoud van een stevige politiepost 
in Maassluis. Dit in antwoord op de plannen van de 
Nationale Politie waarin het huidige politiebureau in 
Maassluis op termijn verdwijnt; 

- het aantal vluchtelingen dat de gemeente Maassluis 
moet opvangen neemt toe ten opzichte van voorgaande 
jaren. Gezamenlijk heeft de gemeenteraad gevraagd om 
hierop in te spelen door verder in kaart te brengen wat 
nodig is om onze taken goed uit te kunnen voeren. 

 
De verschillende voorstellen die door het CDA Maassluis en 
andere politieke partijen zijn gedaan, hebben brede steun 
gekregen en vormen samen een mooie aanvulling op de 
begroting. Met de verschillende voorstellen hebben we een 
aantal punten uit ons verkiezingsprogramma weten te realiseren 
die niet waren opgenomen in het coalitieakkoord. Het CDA 
Maassluis heeft met een positief gevoel ingestemd met de 
begroting 2016. Wij willen dat we in 2016 als gemeente net die 
extra stap zetten, zoals zoveel van onze inwoners iedere dag 
doen. Net de mouwen wat verder opstropen en zaken oppakken 
en aanpakken. Want wij beseffen dat het verschil in hoe onze 
stad wordt beleefd voor onze inwoners niet zit in de plannen die 
wij maken, maar in de dingen die wij doen. 
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Onze volledige begrotingsinbreng kunt u teruglezen op 
www.cdamaassluis.nl.  
 
Corine Bronsveld 
 
 

 
 
 

Raadslid Marcel weet veel van kademuren                   
 
Kademuur, helaas geen tweede leven… 
 
Afgelopen zomer is in de Noordgeer het werk begonnen aan de 
kademuur aan de Heldringstraat. Met een aantal van u heb ik 
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daarover al gesproken tijdens de laatste ledenvergadering bij de 
geslaagde speeddate. Het werk heeft al een wat langere historie 
en is stilgelegd vanwege een aantal problemen. 
 
Aanvankelijk was geconcludeerd dat de kademuur zeer 
waarschijnlijk moest worden gesloopt en dat de kademuur zou 
moeten worden vervangen door een nieuw exemplaar. Voordat 
het werk daadwerkelijk aanbesteed zou gaan worden en het 
college een krediet aan de raad wilde vragen, werd een extra 
controle boven en onder water en voor en achter de kade 
uitgevoerd. Uit die controle bleek dat de kade alsnog kon worden 
gerepareerd om op die manier nog een behoorlijke periode mee 
te kunnen. Een substantiële besparing van de uitvoeringskosten 
lag in het vooruitschiet.  
 
Toen het werk uiteindelijk begonnen was, bleek dat de kade 
alsnog te slecht was om te kunnen repareren. Vele mensen, 
zowel binnen als buiten het gremium van de gemeenteraad, 
vroegen zich af of er een inschattingsfout was gemaakt. Was er 
niet meer onderzoek nodig geweest? Was alles wel bekeken? 
Waren er fouten gemaakt? Eigenlijk is er maar één antwoord op 
deze vragen mogelijk: als de gemeente alles van te voren had 
willen weten, was een totaalonderzoek nodig geweest, dusdanig 
dat deze niet meer in verhouding zou staan tot de projectkosten. 
Als je “alles” zeker wilt weten, moet je ook “alles” onderzoeken. 
“Alles” onderzoeken zou betekenen dat een groot deel van de 
kade zou moeten worden uitgegraven, ongeveer tot in de staat 
waarop het werk nu is stilgelegd. 
 
De kosten vallen nu tegen, maar in het licht van de eerdere 
raming,waarbij de hele kade zou moeten worden vervangen, zijn 
de kosten vergelijkbaar. Want het werk dat tot nu toe is 
uitgevoerd, is ook nodig om de hele kade te vervangen. Een 
tegenvaller dus, maar wel één met perspectief, want de reparatie 
van de kademuur zou voor een levensduurverlenging van 25 jaar 
zijn en een nieuwe kade wordt ontworpen met een levensduur 
100 jaar. Dus de getallen zijn niet een op één met elkaar 
vergelijkbaar. Waarom dan eerder niet meteen vernieuwd hoor 
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ik u wellicht denken. In het kader van duurzaamheid, is het voor 
veel constructies met relatief kleine ingrepen mogelijk om hun 
levensduur substantieel te verlengen. Het blijft jammer dat dat 
met deze kademuur niet is gelukt en geen tweede leven heeft 
gekregen. 
 
Op de drempel van het nieuwe jaar rest het mij nog u hele fijne 
feestdagen te wensen, een mooie jaarwisseling en een heel 
goed 2016. 
 
Marcel ’t Hart 
 

Raadslid Mehmet ziet een stip aan de horizon       
 
Maassluis is een historische stad waarin veel te beleven valt. De 
haven, de vlieten, de Groote Kerk, douanehuisje en de musea. 
Als toerist kun je je in Maassluis best vermaken. Tijdens de 
provinciale verkiezingscampagne in de Binnenstad viel me op 
dat er zoveel mensen waren gekomen om Maassluis te zien.  
Vooral rondom de Binnenstad is er veel te zien en te bezichtigen. 
Wat me ook opviel was, dat velen voor een dagtocht naar 
Maassluis gekomen waren. We hebben juist hiervoor gepleit 
tijdens de behandeling van de economische beleidsvisie om 
toerisme meer aandacht te geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat meer toeristen in onze stad verblijven. Juist deze toeristen 
kunnen voor meer werkgelegenheid zorgen en promotie voor 
onze stad. We zien dat de camperplaatsen aan de Waterweg 
geen dag leeg staan.  
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Verder uitbreiden van de camperplaatsen, meer bed en 
breakfast en een mooi hotel aan de haven, zouden zeker het 
toerisme opwaarderen. Onze buurgemeente Vlaardingen doet 
het hierin een stuk beter. Voor meer toerisme moeten we  echt 
de handen uit de mouwen steken. Het komt niet vanzelf. We 
moeten het gaan activeren. Dat doen we door promotie en ook 
door het genoeg plaatsen creëren voor overnachting. We willen 
van Maassluis een “merk” maken. Als we een Furiade hebben 
waar 50.000 bezoekers op afkomen ,dan zijn we een merk op 
het gebied van evenementen. We kunnen dit ook doen met de 
Sinterklaasintocht en de Kerstmarkt. De kerstmarkt wordt ook 
een steeds groter succes.De kracht van een evenement  wordt 
steeds groter als we het niet eenmalig maar terugkerend houden. 
Zo heb je iets te bieden voor de toeristen. Dat wil niet zeggen, 
dat we geen incidentele evenementen steunen, maar voor een 
toerisme-economie zit de kracht in een vaste 
evenementenkalender. In onze visie  zien we een Maassluis met 
een krachtige toerisme-economie. Dat is onze stip aan de 
horizon waar we graag aan willen werken om dit te gaan 
realiseren.  
 
Mehmet Cicek 
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‘ 
 
 

    
 
 

 

 

it de pen van raadslid Fred Voskamp                           
 
Cultuurvisie 
 
Op 17 november is na een raadsdebat de Cultuurvisie 2016-
2020 vastgesteld. Een visie die door de gemeente in 
samenwerking met het culturele veld is opgesteld en die door 
middel van diverse inspraakrondes en discussie-avonden, op 
interactieve wijze tot stand is gekomen. Ook de Culturele Raad 
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Maassluis (CRM) heeft aan het tot stand komen van de visie een 
grote bijdrage geleverd. Alle fracties binnen de raad spraken hun 
complimenten uit over de wijze waarop de visie tot stand is 
gekomen. 
 
Als CDA fractie hebben we in het debat aandacht gevraagd voor 
de functie van Cultuurmakelaar die met de visie in het leven 
geroepen wordt. Wij hebben onze twijfels geuit over de functie 
en het grote deel van het budget dat hiervoor in deze Cultuurvisie 
is gereserveerd. Volgens ons zou het beter zijn als de verbanden 
die gelegd moeten worden van onderop uit het culturele veld 
komen en niet van bovenop opgelegd worden door een 
functionaris.  
 
Omdat de financiering alleen voor het eerste jaar in de visie, en 
daarmee de gemeentebegroting, was vastgelegd hebben we het 
voorstel gedaan om ons in dat eerste jaar te laten overtuigen. We 
hebben de wethouder gevraagd om, voordat de Cultuurmakelaar 
begint, met een stuk te komen waarin de doelstellingen voor het 
eerste jaar benoemd worden. Na een jaar kunnen we dan in een 
evaluatie bepalen hoe we verder gaan. In de tussentijd heeft de 
wethouder ook de tijd om de financiering vanaf de begroting 2017 
te formaliseren. De andere fracties binnen de raad sloten zich 
aan bij dit verzoek en de wethouder heeft dit ook toegezegd. 
 
Als laatste hebben we concrete suggesties gedaan om, net als 
in het 400-jarig jubileumjaar, een straattheater uit te voeren en 
om te kijken of het mogelijk is om een windorgel en fontein te 
realiseren. Gezien de ruimte die de Cultuurvisie biedt om vanuit 
het veld ideeën aan te dragen verwachten we dat deze 
suggesties de komende tijd uitgewerkt zullen worden. 
 
Uiteindelijk werd de Cultuurvisie met 18 stemmen voor 
aangenomen en stemde alleen de fractie van Maassluis Belang 
tegen. 
 
Plan Bestrijding Onderwijsachterstanden 
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De gemeente krijgt al een paar jaar geld voor de bestrijding van 
de onderwijsachterstanden, de zogenaamde VVE gelden (Vroeg 
en Voorschoolse Educatie). Na het originele plan, wat voor 4 jaar 
gold, is er een verlengd programma voor 1 jaar vastgesteld. Nu, 
aan het einde van 2015, heeft het College een nieuw plan 
vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Hoewel de 
financiering vanuit het rijk nog onduidelijk is voor de jaren na 
2016 is er besloten om toch weer te werken met een plan voor 
de komende 4 jaar.  
 
In de afgelopen jaren hebben we als raad via diverse 
commissievergaderingen, thema-avonden en overleggen met de 
Maassluise Onderwijs Raad, gesproken over de 
onderwijsachterstanden en de effectiviteit van de plannen.  
 
Het is zuur om te zien dat, ondanks alle inzet van alle 
betrokkenen, het wegwerken van de achterstanden bij kinderen 
van 0 tot 18 jaar niet zal lukken. Zelfs het verkleinen van de 
achterstand zal lastig blijven en eigenlijk is de conclusie dat het 
maximaal haalbare doel is dat de achterstand niet groter wordt. 
We roepen de wethouder op om al het mogelijke te blijven doen 
om, daar waar mogelijk, toch in te zetten op verkleinen van de 
achterstand. Het is goed om te lezen dat de mensen in het 
Maassluise onderwijsveld wel degelijk resultaten zien bij de 
kinderen die het VVE programma doorlopen. 
 
Als fractie hebben we eerder vraagtekens gezet bij de vroege 
indicering van kinderen van 14 maanden, maar in het plan voor 
de komende jaren heeft het College gekozen voor een 
verduidelijking op dit punt. Indicering zal op dat moment niet 
plaatsvinden via testen om te zien of een kind op dat moment 
een achterstand heeft, maar gekeken wordt of er 
randvoorwaarden aanwezig zijn waardoor het kind mogelijk een 
grotere kans heeft op een achterstand. Hierbij worden in eerste 
instantie de achtergronden van de ouders en de gesproken taal 
thuis gebruikt als leidraad.  
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Hoewel de commissiebehandeling op 1 december niet volledig 
heeft plaats kunnen vinden, is de verwachting dat na 
beantwoording van de aanvullende vragen aan de wethouder, de 
raad het voorstel zonder verdere discussie zal aannemen. 
 
Rest mij nog om namens ons gezin een ieder een zalig 
Kerstfeest te wensen en een gezond 2016! 
 
Fred Voskamp 
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Steunraadslid Henrike heeft het woord                       
 
Tsja, het jaar is alweer bijna voorbij. Wat is 2015 voorbijgevlogen. 
De tijd is erg snel gegaan in mijn beleving. Ik heb veel leuke 
dingen mogen doen, ook voor CDA Maassluis. 
 
U heeft in de Schakel van alles kunnen lezen over de Kerktoren 
van de Groote Kerk. Gelukkig heeft de gemeenteraad nu  
€ 40.000 beschikbaar gesteld en gaat er hopelijk snel gestart 
worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het College van B&W 
wil ook een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afspreken met de 
Kerkrentmeesters van de PKN. Wij houden de vinger aan de pols 
op dit dossier. 
 
In 2015 heb ik veel culturele activiteiten in de stad bezocht. Ook 
in het museum waren mooie tentoonstellingen te zien. Geloof, 
hoop en liefde vond ik zelf erg mooi en ik hoop dat u de moeite 
heeft genomen om te gaan kijken afgelopen zomer. Tot eind dit 
jaar kunt u nog kijken naar alle privékunst van Koos en Magda. 
Ook een leuke tentoonstelling. Recent is de nieuwe cultuurvisie 
vastgesteld. Raadslid Fred Voskamp vertelt u er van alles over 
in zijn bijdrage. 
 
In september mocht ik een nacht meedraaien tijdens de opvang 
van vluchtelingen in de Olympiahal. Dat heeft veel indruk op mij 
gemaakt. De saamhorigheid die de Maassluise samenleving 
heeft laten zien bij de opvang was geweldig. Zowel kerken als 
moskeeën hebben iets georganiseerd en veel vrijwilligers 
geleverd. Dat is voor mij naastenliefde.  
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We gaan richting Kerst. Voor mij een periode van bezinning en 
rust. Uitrusten van soms drukke tijden, terugblikken en vooruit 
kijken naar een nieuw jaar dat voor ons ligt.  
 
Ik hoop in 2016 weer volop actief te zijn voor CDA Maassluis. 
Mocht u nog leuke ideeën hebben of dingen waar wij wat mee 
kunnen, dan horen wij dit graag! 
 
Ik wens u gezegende kerstdagen en een inspirerend 2016 toe. 
 
Henrike Heijboer 
 
 
 

 

Neem ook eens een kijkje op onze website: 

 

ww.cdamaassluis.nl 
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Beste mede CDA-leden, 
 
In de roerige tijd die we beleven, terrorisme, corruptie en noem 
het allemaal maar op, is het u ongetwijfeld ook opgevallen dat bij  
de discussies  en commentaren die over deze gebeurtenissen  
gehouden worden de woorden “normen” en “waarden”ook 
steeds zijn te beluisteren. Ik denk dat dat een goede zaak is, 
alleen……Waar halen we deze deugden vandaan??? Ik denk 
dat we als CDA-ers dan gelijk met de bijbel klaar staan wat 
zonder meer terecht is.  
De C van Christen staat hoog in ons vaandel  We hebben 
daardoor (en niet alleen door het CDA!) in  ons goede vaderland 
veel zegeningen mogen ervaren. Want dat is  de wens van onze 
hemelse Vader  “ons te zegenen”. 
 
Wat ik met deze bijdrage wil beklemtonen is het advies ons niet 
te laten deprimeren met gedachten als “Het gaat toch allemaal 
maar achteruit met onze normen en waarden.”   
We mogen óók in adventstijd 2015 ons aangesproken weten met 
de woorden uit Jesaja: 
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met 
kracht. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier is uw God. 
 
Hoe je dat doet in onze tijd?  Gewoon om wijsheid bidden,  
persoonlijk en op vergaderingen. 
Allemaal een “gezegend” nieuwjaar toegewenst. 
 
Henny van Hartingsveldt. 
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Euroscola: Straatsburg                                              
 
Op 30 oktober ben ik, samen met 15 andere leerlingen van het 
reviuslyceum en 2 leraren, om 0:00 vanuit Maassluis naar 
Straatsburg vertrokken. Diezelfde dag mochten wij namelijk 
meedoen met het programma van Euroscola. Dit is een 
programma waarin studenten uit de hele Europese Unie een dag 
naar Straatsburg komen om daar te vergaderen als echte 
parlementariërs.  
 
De reis verliep voorspoedig en rond 7 uur kwamen we in het hotel 
aan waar we zouden gaan slapen. Je kon je nog even omkleden 
zodat je wel netjes gekleed was. Rond 9 uur waren we in de rij 
om naar binnen te mogen bij het parlementsgebouw en omdat 
het een heel officieel gebouw is, moesten we door een 
metaaldetector lopen en werden ook de tassen gecontroleerd. 
Eenmaal binnen kwam er een mevrouw om ons te begeleiden, 
zij vertelde ons dat er verschillende commissies waren waaraan 
we mee konden doen: milieu en hernieuwbare energie, 2015-
Europees jaar voor ontwikkeling, de toekomst van Europa, 
migratie en integratie, werkgelegenheid voor jongeren en tot slot 
vrijheid van informatie en burgerschap. Hier hadden we van 
tevoren al voor moeten kiezen en ik heb die laatste gekozen.  
 
Per land mochten 1 à 2 personen de 
vertegenwoordigingsspeech houden. Vanuit Nederland waren 
dat Jurre van de Merwe en ik. Wij mochten daarom helemaal 
vooraan zitten in de officiële vergaderzaal, in de voorste cirkel 
samen met andere mensen die hun speech gingen houden. Het 
eerste gedeelte van de vergadering vertelden mensen die in het 
Europese parlement werkten in het Engels of in het Frans wat er 
allemaal gebeurde in het parlement en wat voor soorten 
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vergaderingen er waren. Er was ook een tolk, dus als het in het 
Engels gezegd was en je sprak alleen Frans, vertaalde die 
persoon het naar het Frans en als het in het Frans gezegd werd, 
ook naar het Engels. Dat waren de enige talen, maar gelukkig 
kon ik het wel goed volgen. Daarna waren wij aan de beurt, om 
de beurt hield ieder land zijn speech en wij waren als een van de 
laatsten.  
 
Hierna gingen we lunchen in een grote zaal. Hier zat iedereen 
door elkaar, het maakte niet uit uit welk land je kwam. We hadden 
een opdracht gekregen om een team te vormen van vier 
personen, elk uit een ander land. Met dit groepje moesten we 
een quiz maken met vragen in alle talen van de Europese Unie. 
Toen we alles hadden ingevuld gingen we naar de verschillende 
commissies in allemaal kleinere zalen. Hier gingen we in kleine 
groepjes dingen bediscussiëren die we daarna aan de hele groep 
zouden vertellen.  
 
Terug in de vergaderzaal ging ik op een andere plek zitten dan 
eerst, nu mochten namelijk de vertegenwoordigers van de 
commissies in de binnenste cirkel zitten. Net als in het parlement 
mochten ook wij voor of tegen stemmen op de ideeën die er 
onderling zijn besproken. Dit ging via een leuk systeem wat de 
parlementariërs ook altijd gebruiken, hierbij moet je op een rood, 
een wit of een groen knopje drukken. Rood was tegen, groen 
voor en wit neutraal. Als laatste was er nog een finalequiz met 
de winnaars van de eerste ronde. Als een van de personen die 
een speech gehouden had, had ik de eer om een vlag naar 
binnen te dragen tijdens het Europees volkslied waarmee de dag 
eindigde. 
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Onze groep bleef nog een dag om Straatsburg nog verder te 
bezoeken, waarna we zaterdagavond weer richting huis reden. 
Ik vond het erg leuk en heb ook veel geleerd over wat de 
Europese Unie doet.  
 
Chris Voskamp 
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Beste CDA vrienden en vriendinnen, 
 
De komende Kerst is voor mij en Magda wel een heel bijzondere: 
voor het eerst niet meer in functie. Na vele jaren verantwoordelijk 
te zijn geweest voor onze stad, is dat sinds een goeie maand niet 
meer het geval. Wij gaan daarom met een rustig en relaxed 
gevoel op weg naar het kerstfeest. In de afgelopen jaren waren 
de weken tussen Sint en Kerst altijd heel leuk. Wij vonden het 
leuk om veel kerstbijeenkomsten en kerstvieringen bij te wonen. 
Zo waren we altijd op het kerstdiner in de Tweemaster, op een 
basisschool die kerstfeest vierde, bij concerten, kerstdiensten en 
natuurlijk op de Markt in Maassluis bij het traditionele 
kerstzingen. Het viel ons daarbij altijd weer op hoe warm en 
feestelijk mensen het kerstfeest vieren. De manier waarop was 
natuurlijk nogal verschillend: traditioneel of heel modern, met de 
geboorte van Christus als het centrale thema maar ook met de 
boodschap van het Licht of de Medemenselijkheid centraal.  
Ik heb nooit geprobeerd die heel verschillende kerstvierders mijn 
eigen geloofsbeleving op te dringen, dat paste niet in mijn functie. 
Juist die diversiteit die Maassluis zo bijzonder maakt, vonden 
Magda en ik verrijkend. 
 
Wij hebben nu meer tijd voor ons zelf en ons gezin, dat vind ik 
wel een winstpunt. Niet dat die tijd vroeger ontbrak maar het is 
nu toch anders. Kerstmis is in ons gezin een echt familiefeest, 
dat is is voor ons heel waardevol. 
 
Wij zullen dit jaar alleen met enige onrust terug kijken naar het 
afgelopen jaar vanwege de verontrustende ontwikkelingen in de  
wereld, rondom veiligheid en bedreigingen. Het is gelukkig in 
Nederland en in Maassluis tot op dit moment dat ik dit schrijf 
rustig gebleven, maar het maakt ons allemaal toch onrustig en 
soms onzeker. Ik hoop dat 2016 een beter beeld mag geven. 
 
Wie hebben dit jaar in Maassluis laten zien dat wij goed in staat 
zijn als dat nodig met elkaar grote bergen te verzetten. Ik bedoel 
hierbij de opvang van de Vluchtelingen in de sporthal. Inwoners 
van de kerken, de moskeeën, de voedselbank, 
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vluchtelingenwerk en vele particulieren zorgden er met elkaar en 
samen met de gemeente en hulpdiensten er alles aan om 200 
ontheemden een paar dagen rust en geborgenheid te geven. Ik 
was toen, en nu nog steeds, razend trots op 'mijn stad' en de 
inwoners.  
 
Ik wens jullie allemaal, ook namens Magda , fijne kerstdagen toe. 
In eigen gezin of familie, met vrienden of relaties, in de 
hulpverlening of dienstverlening. Er is overal behoefte aan een 
sterke arm om je heen, misschien kunt u die geven, of krijgen. 
 
Koos Karssen 
 
 
Een mooi verslag van Wim Warbout. 
 

Magda en Koos in de CDA “schijnwerpers”! 
  

 
 
Onder de strakke leiding van de voorzitter heeft het CDA op haar 
ledenvergadering terug gekeken op de 13 Maassluise jaren van 
Magda en Koos. Leden konden vooraf vragen indienen en men 
kon spontaan het pensionada-stel met vragen bestoken. 
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Het werd een leuk en informatief halfuurtje en d.m.v. wat er al in 
de pers verschenen is, het essay, de vragen van Jaap aan 
beiden,  het CDA boekje en de tentoonstelling, was voor de 
vergadering op een geven moment de familie Karssen een open 
boek geworden! 
Na gemiddelde werkweken van 70 uur is niet de strijd om de 
stofzuiger in huize Karssen begonnen, want en passant vertelde 
Koos dat hij nog in verschillende commissies zit en nog wil gaan 
promoveren op zijn 71e!!! 
En Magda….. die zit, naast allerlei andere dingen, elke 
woensdagochtend in het café. De emancipatie is wat 
doorgeslagen denk ik zo, maar daar doet ze natuurlijk heel nuttig 
werk; truien breien voor onder andere de Monstersche sluis. En 
uiteraard het CDA, want dat zit bij jullie in het DNA. Mensen met 
zoveel ervaring en kennis en ideeën en enthousiasme daar 
verwachten we nog prachtige jaren van in Maassluis. 
 
En familie Karssen, nog een tip van een ervaringsdeskundige. Ik 
zou ook maar eens wat tijd voor mezelf nemen. Daar is het die 
laatste dertien jaar denk ik zo weinig van gekomen. 
  
Dank voor de inkijk in jullie leven (voelde wel als een beetje 
gluren), een nieuwe periode treedt aan, ga ervan” genieten”! 
 
Wim Warbout 
 
 

Bestuurslid Fenny Smit-Helfferich                             
 
Ik wens ieder een vrolijke  kerst en een kleurrijk nieuwjaar. Veel 
plezier bij deze kleurrijke uitdagende kleurplaat. 
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Column van Henrike Heijboer                                    
 
Burgemeester Edo 
 
Onlangs was ik aanwezig bij de installatie van onze nieuwe 
burgemeester Edo Haan. Het was een feestelijk gebeuren. Er 
was veel belangstelling, veel mannen in pakken. Alle 
burgemeesters uit de omringende gemeenten waren aanwezig. 
Fijn, die betrokkenheid van onze buurgemeenten. Er waren 
leuke toespraken en we kregen informatie, waar wij ons voordeel 
mee kunnen doen. Zo kregen we de tip om niet ’s ochtends vroeg 
een afspraak te maken. Edo Haan is lid van de BvU, de bond van 
uitslapers. Dat is handig om te weten.  
 
En toen kreeg Edo een cadeau uit Zoetermeer. Ik was benieuwd 
wat hij zou krijgen: een kunstwerk, een schilderij van een 
bijzonder plekje uit Zoetermeer? Nee, hij kreeg een luchtfoto van 
Zoetermeer. Ik vond het een kille, zakelijke foto. Ik vroeg me af: 
Zou hij dit echt gaan ophangen? Ik hoorde wat speculaties in de 
wandelgangen: in zijn fietsenhok zou het goed staan, op zijn 
zolder is vast een leuk plekje. Eén ding weet ik zeker: hij gaat dit 
echt niet in zijn woonkamer hangen. Hebben ze in Zoetermeer 
geen kunstenaars? Die zouden heel wat mooiers gemaakt 
hebben dan deze kille foto. Ik ben benieuwd wat Edo er zelf van 
vindt…. 
 
Als nieuw geïnstalleerde burgemeester krijg je veel cadeaus. 
Toen dacht ik: Wat geef je nu een nieuwe burgemeester? Wat 
voor cadeau is passend? Een fles wijn is ook zo gewoon. Een 
leuk boek, maar waar houdt hij van? Streekproducten uit je 
gemeente? Ik zag burgemeester Bert Blase van Vlaardingen 
rondlopen met een boek over Vlaardingen. Goed om je te 
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verdiepen in de geschiedenis van je nieuwe buurgemeente. 
Sjaak van der Tak van Westland zal ook vast eens laten zien 
hoeveel kassen er wel niet zijn en wat er allemaal verbouwd 
wordt in het Westland. Ik denk dat burgemeester Arnoud 
Roodenburg van Midden-Delfland onze Edo wel eens zal 
uitnodigen in zijn sloep voor een boottochtje door zijn mooie 
Midden-Delfland gebied.  
 
Opeens zie ik Edo over een paar jaar ook varen in zijn eigen 
sloep. Hij maakt een tocht over de vlieten, draait in de nog aan 
te leggen keerkom in de Zuidvliet en vaart terug door de 
Monsterse Sluis naar de haven. Ik zie het al helemaal voor me. 
Zou dit werkelijkheid zijn over een paar jaar? Nieuwe impulsen 
voor vaarrecreatie in Maassluis. Een mooie uitdaging. 
 
Henrike Heijboer 
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Enthousiast over “ruilen” of toch ook weer niet                                                                                                  
 
Op een nieuwssite staat dat het doel van ‘de ruil’ is om ervaring 
en nieuwe inzichten op te doen voor het werk in de eigen 
gemeente. Bij het lezen denk ik meteen aan het 
televisieprogramma ‘jouw vrouw, mijn vrouw’. Een programma 
waarin twee vrouwen voor een paar dagen ruilen van huis en 
partner. Na mopperen, verbazing en soms zelfs afschuw over de 
levensinvulling van de ander, blijkt de hele ervaring aan het 
zoetsappig eind ineens een ware verrijking. Helemaal niet gek 
dus dat de burgemeester van Zaandam en de burgemeester van 
Haarlemmermeer zich hebben laten inspireren en voor twee 
weken van gemeente ruilen.  
Misschien kunnen wij in Maassluis ook wel iets ruilen? Niet onze 
burgemeester; voorwerpen lijken een overzichtelijk begin. Hoe 
leuk is het als die speeltuin uit Maassluis Oost ineens in zijn 
geheel hier in de wijk in West staat. Maassluis Oost blijft niet met 
lege handen achter, daar krijgen kinderen onze wijkspeeltuin die 
ook hartstikke leuk is. Iedereen blij.  
 
Maar waarom beperken tot Maassluis? Ruilen met een andere 
stad is misschien nog beter. Zo een ruil biedt de kans om  een 
andere stad te verrijken met een voorwerp waar wij niet zo blij 
van worden. In ruil voor een voorwerp dat wij graag willen in 
Maassluis. Een echte win-win situatie is gecreëerd.  
 
Maar wat gaan we ruilen?  
 
De plannen liggen er om het Marelplein aan te passen en 
helemaal in stijl van de Binnenstad in te richten: met natuursteen, 
mooie bestrating en lantaarnpalen. De herinrichting van het 
Marelplein is hét moment om de rotonde die naar het Marelplein 



CDA Maassluis 

 

 34 

leidt eindelijk te verlossen van het kunstwerk ‘De Calypso’. Het 
kunstwerk past echt niet bij de nieuwe omgeving, toch?  ‘De ruil’ 
moet wel op enige steun kunnen rekenen en dus ga ik mijn 
omgeving aftasten.  Veruit de meeste mensen staan open voor 
het inruilen van de gigantische stekker. Het kunstwerk blijkt 
bijnamen te hebben zoals het monster van Hoogenraad en er 
leven zelfs hele creatieve ideeën om van het kunstwerk af te 
komen. Een vooraanstaand inwoner, met lintje en erepenning, 
oppert zelfs het idee om eens te kijken hoe lang de stekker het 
op de rotonde volhoudt als er berichten verschijnen dat het van 
koper is gemaakt.  
 
Het koperplan is briljant, maar ruilen krijgt de voorkeur omdat 
ruilen verrijkt. Stiekem weet ik al waarvoor ik de Calypso wil 
inruilen. Voor een mooie stadsfontein, zo een echte. Niet één met 
een miezerig waterstraaltje. Nee, één die recht doet aan woord 
fontein.  
 
Ik begin steeds enthousiaster te worden en ga online op zoek 
naar een stad met een mooie fontein. Een fontein die er al zo 
lang staat dat inwoners van die stad vast behoefte hebben aan 
iets nieuws; iets moderns; iets geels met paars. Maar dan volgen 
de onwerkelijke berichten en beelden uit Frankrijk. Terwijl ik net 
als iedereen met afschuw kijk naar een realiteit waarvan ik 
gewoon niet wil dat het echt is, begin ik te twijfelen aan het hele 
ruilconcept. 
 
Want welke burgemeester had de afgelopen week willen ruilen 
met de burgemeester van Parijs of met de burgemeester van 
Dammartin-en-Goëlle? Wie had burgemeester van de stad van 
de liefde en lichtjes willen zijn in die donkere dagen? Wie had 
burgemeester willen zijn in die uren waarin jouw gemoedelijke, 
ietwat saaie, dorp ineens in het centrum van wereldwijde 
aandacht staat?  
 
De persoonlijke drama’s zijn livestream op televisie te volgen. 
Met diep respect heb ik gekeken naar de moed van de Franse 
politie. Stil heb ik geluisterd naar het verhaal van Ahmed. Een 
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verhaal dat voor mij illustreert dat ruilen toch verrijkt, dat ruilen 
inspirerend kan zijn. Het verhaal van Ahmed die op 15-jarige 
leeftijd samen met zijn moeder en broers zijn geboorteland 
verruilde voor Nederland. Ahmed die op 8 januari 2015 op 
precies het goede moment zijn perfecte Nederlands verruilde 
voor perfect Frans en  in beide talen precies de goede woorden 
sprak. Ahmed die zijn burgemeesterschap van Rotterdam heel 
even inruilde om inwoner van Parijs te zijn. Ahmed die zijn eigen 
naam heel even ruilde voor die van Charlie. Ahmed Aboutaleb 
liet horen en laat zien dat ruilen, verrijkt zolang we nooit onze 
vrijheden inruilen: vrijheid van denken, vrijheid van spreken, 
vrijheid van geloven en de vrijheid om niet te geloven. 
 
Corine Bronsveld 
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