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,,Geachte aanwezigen, 
Het nieuwe jaar 2017 is inmiddels 44 uur oud. De jaarwisseling is naar behoren verlopen. 
De champagneflessen zijn leeg en de oliebollen waarschijnlijk op. Ik hoop dat U de 
afgelopen dagen heeft kunnen genieten. Allereerst met de u dierbaren en dat aangevuld 
met lekker eten en prettig drinken. De jaaroverzichten deden een greep uit de 
belangrijkste gebeurtenissen. Hoewel het sportjaar 2016 mooie herinneringen weergaf 
waren de overzichten van het wereld opnieuw verre van opwekkend. Het was een jaar 
met veel geweld op allerlei fronten en de manier waarop mensen met elkaar omgaan was 
ook niet altijd even verheffend. Aan ons de taak om op onze schaal in Strijen daarin 
verbeteringen aan te brengen. Ik ben opgevoed met de motto” Verbeter de wereld, begin 
bij u zelf”. Dus ook u en ik. 
Kan Strijen de plek zijn van een nieuw begin? Begin oktober trad ik hier aan in deze 
goede gemeente. Na enkele maanden durf ik te stellen dat de manier waarop mensen 
hier de samenleving vorm geven over het algemeen goed is. Als gemeentebestuur heb je 
de taak te zien waar dat vanzelf kan en waar een steuntje in de rug nodig is. Ik heb 
inmiddels mogen ervaren dat veel zaken goed op orde zijn. Echter, ik kan niet achter 
voordeuren kijken en ook in de harten van de mensen.  De reikwijdte van de gemeente is 
niet al te groot en dat is maar goed ook. Pas als het echt niet goed gaat moet worden 
bijgesprongen. De drie grote decentralisaties bereiken het beoogde doel namelijk 
ondersteuning geven als dat nodig is. Als gemeente doen wij in samenwerking en in 
afstemming met de 4 andere gemeenten in de Hoeksche Waard. 
Daarmee kom ik tot een enkele opmerking over de discussie over de bestuurlijke 
toekomst. De optimale schaal van een gemeente is niet vast te stellen. Het gaat altijd om 
het samenspel tussen de gemeente en de gemeenschap. Het laten bloeien van een 
samenleving moet de opdracht zijn van iedere gemeente, van welke omvang dan ook. 
Onze raad heeft in grote meerderheid gekozen voor 1 gemeente. De besluitvorming is 
nog niet afgesloten. Onze inzet en ook mijn inzet moet zijn mee te werken aan het 
opbouwen van een nieuwe gemeente die de voorwaarden schept om welzijn en 
voorspoed te handhaven en nieuwe kansen te geven. Het gaat niet om de gemeente of 
de gemeenten maar om onze samenleving. Die moet de kansen krijgen en de gemeente, 
van welke schaal dan ook, moet daar de voorwaarden voor scheppen. Onze 
gemeenschap floreert en daar zijn de vele vrijwilligers debet aan. Het is voor mij dan ook 
een genoegen om aan het einde van deze toespraak bekend te mogen maken wie dat is 
geworden. 
Het afgelopen jaar heeft op persoonlijk gebied maar ook in gemeentelijk opzicht enkele 
bijzondere gebeurtenissen gekend. Het overlijden van oud-wethouder en oud-raadslid 
Schilleman Overwater en van oud-gemeentesecretaris en oud-raadslid Cor in ‘t Veld laat 
bij de nabestaanden een leegte achter en vult onze herinnering hopelijk op een dierbare 
wijze. Doordat burgemeester Moerkerke naar Papendrecht vertrok mocht ik zijn plaats 
innemen en dat doe ik met veel plezier. De Kerstraat is in een mooi jasje gestoken en de 
Kaai ziet er over enkele jaren hopelijk heel gezellig uit. Het lek bij Shell maakt onze weer 
bewust van de gevaren van onze gecompliceerde samenleving. Als gemeentebestuur 
proberen wij uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 
Terug naar het nu en het straks. Ik hoop dat u de afgelopen periode voor u allen een 
periode van rust en bezinning is geweest. Ik denk dat ons leven vaak één versnelling te 
hoog ligt dat dat wij daardoor te weinig oog hebben voor de andere. De ander aan wie 
wij moeten geven en van wie wij kunnen ontvangen. Haast drukt elementaire 
eigenschappen in ons weg. Daardoor worden wij minder mens. Om dit te illustreren wil ik 
citeren uit een wetenschappelijk onderzoek uit de V.S. uit de zestiger jaren maar dat 
naar mijn mening ook vandaag nog actueel is. Het is gepubliceerd onder de titel “ Van 
Jeruzalem naar Jericho” . De titel slaat op de parabel van “ De barmhartige Samaritaan” . 
Het experiment betreft een onderzoek in de sociaal-psychologie. 
Een 70-tal studenten zijn, zonder dat zij dat wisten, onderworpen aan een onderzoek. De 
studenten kregen op een universiteit, die gelegen was op een uitgestrekte campus, 
individueel college van hun hoogleraar. Aan het einde van ieders college werd de ene 



helft in een “ haast” situatie gebracht en de andere helft van de studenten in een “ 
rustig-aan” situatie. Na dit college hadden de studenten elk een volgend college 500 
meter verderop gelegen leslokaal. 
Tegen de ene helft van de studenten zei de hoogleraar: “ Je moet wel opschieten hoor 
want collega Johnson moet na jouw college snel door naar een belangrijke promotie” . 
Tegen de andere helft van de studenten zei hij iedere keer weer: “ Je kunt wel kalm aan 
doen want collega Johnson zag ik net bij een vergadering die flink is uitgelopen en waar 
in maar eerder ben weggegaan” . 
Halverwege de route van de ene plek naar de andere lag, geënsceneerd, een arme 
sloeber, kermend, ziek en duidelijk hulpbehoevend. De studenten die alle tijd hadden 
bekommerden zich om de man terwijl de studenten die gehaast waren met een grote 
boog om de man heengingen.  Maar de onderzoekers hadden nog iets bijzonders in hun 
experiment ingebracht. De ene helft van de studenten, het waren nota bene 
theologiestudenten, hadden juist les gehad in de parabel van de barmhartige Samaritaan 
en de andere helft had college gehad over de kansen van theologiestudenten op de 
arbeidsmarkt. Het bijzondere deed zich voor dat de gehaaste theologiestudenten, die de 
barmhartige Samaritaan nog op het netvlies hadden, toch om de hulpbehoevende man 
heenliepen. De conclusie van het onderzoek was, en dat is voor mij ook een opmerkelijk 
teken, dat wij mensen in een situatie van haast essentiële waarden loslaten. 
De mens moet zorgen dat hij de tijd heeft en niet dat de tijd de mens heeft. Dat laatste 
is denk ik te vaak het geval. Tijd is overigens een fenomeen dat tot nadenken zet. Ieder 
van ons zal geregeld denken aan “ de tijd”. Maar wat is dat “ tijd”? In het Grieks zijn er 
twee betekenissen voor tijd namelijk “chronos” en “ kairos” . Het eerste is de tijd van de 
chronometer, van het horloge. Je bent op tijd of wat is de exacte  tijd. Het tweede, kairos 
betekent de tijd waarin je bent, de tijd waarin je leeft, die je ondergaat. 
Ik hoop dat u  het komende jaar zich realiseert wat de goede tijd is. Goede dingen laten 
gebeuren op het goede moment. Zo voelden wij allen twee weken het goede moment dat 
de zesjarige Tijn ons gaf. Een lieve jongen die niet lang meer heeft te leven. Hij is het 
symbool geworden van puurheid, van oprechtheid, onschuldig, onbedorven en spontaan. 
Youp van het Hek beschreef hem als een nieuw kerstkind. Waar gaat het echt om in het 
leven, zo leek Tijn ons te zeggen. Een vraag die ieder van ons zelf van een antwoord 
moet voorzien. Geef het leven kleur, ieder mag zelf de kleur aangeven. Ik wens u toe dat 
u in het nog zo verse jaar de ons gegeven tijd een goede invulling geeft en dat wij de 
boodschap die Tijn ons gaf mogen invullen in ons eigen leven." 
 


