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‘Ik vier Sinterklaas,
met zwarte pieten’
Ook reageren op een regionale kwestie? rd.brieven@ad.nl of
postbus 2999, 3000 CZ Rotterdam

Máxima

‘Máxima neemt doggybag mee
van het Startcollege’ (AD 29-9).
Allereerst wil ik zeggen dat ik
niet tegen het koningshuis ben.
Het bezoek van koningin
Máxima aan het Startcollege is
een eer voor de leerlingen. Toch
valt mij als natuur- en dierenbeschermster op, dat er vermeld
wordt dat Máxima op slangenleren schoenen, en ik zie op de
foto dito tas, loopt. Nu vraag ik
me toch af of het echt of nep is.
Als het echt is, dan vind ik dat
ze dat echt niet mag dragen.
Cock Duym, Schiedam.

OPINIE

oplossingen voor paalrotslachtoﬀers zijn ook in Rotterdam voorhanden,
constateert Tineke van Oosten van de commissie grondwater oudHillegersberg. Maar dan moet de gemeente wel bestuurlijke durf tonen.

O

Funderingsfonds
Het eerste probleem is door de
rijksoverheid erkend. Er komt
een Funderingsfonds, waaruit
getroffenen geld kunnen lenen
tegen gunstige voorwaarden.
Voor het tweede probleem is nog
geen oplossing. De gemeente
heeft sinds 2008 de wettelijke
zorgplicht over het stedelijke
grondwater in het openbare gebied, maar heeft dit helaas nog
niet uitgewerkt. Burgers weten
niet waar ze aan toe zijn.
Het voorbeeld Kleiwegkwartier biedt een oplossing. Met

Ik respecteer dat Suna geen Sinterklaas viert. Maar ik hoop dat
ze het mij niet kwalijk neemt
dat ik wel Sinterklaas vier, compleet met zwarte pieten. Mijn
kinderen, inmiddels volwassen ,
noch een van onze kleinkinderen heeft ooit een donker gekleurde medemens als zwarte
piet bestempeld. Ook toen ik
een kleine gelovige was, heb ik
dat nooit een milliseconde gedacht, noch aan slavernij. Dat is
wat sommige zeurpieten er nu
van maken. Voor mij en velen
met mij is de lol van het Sinterklaasfeest al helemaal ‘verpieterd’. Maar ik blijf het vieren
want het hoort bij de tradities
van Nederland en we hebben
nog twee gelovige kleinkinderen die zich er nu al op verkneukelen. Dat laat ik door niemand
verzeuren! Dat laatste is geen
typefout.
Annelies de Jong, Rotterdam.

Column Suna III

Paalrot dwingt gemeente
tot creatieve oplossingen
veral in de vooroorlogse
wijken van RotterdamNoord dient zich paalrot
aan. Deze wijken zijn gebouwd
op houten palen, die eeuwenlang
de huizen kunnen dragen als ze
onder water blijven. Máár: de
grondwaterstand zakt. Staat een
houten pijler tien jaar droog, dan
is de fundering niet meer in staat
het gebouw te dragen. Slachtoffers van paalrot moeten hoge
kosten (circa 70.000 euro per
pand) maken om hun fundering
te herstellen. Het grondwater
staat bovendien te laag, zodat
steeds meer huizen getroffen
worden en nog meer funderingsherstel nodig is.

Column Suna II

dank aan twee bewonersinitiatieven. Goed Gefundeerd! richt
zich op onderzoek naar funderingen. Als alle bewoners van
een blok mee doen, dan geeft de
gemeente subsidie voor het onderzoek naar de kwaliteit hiervan. Wat blijkt? 800 van de 1.200
onderzochte woningen hebben
een droogstaande fundering,
maar de kwaliteit is nog goed.
Haast is dus geboden om het
grondwater omhoog te brengen.

Gemeente neemt de
wettelijke zorgplicht
voor het grondwater
helaas niet serieus
De gemeente wil wel oppervlaktewater aanvoeren, maar alleen
met een leiding onder vrij verval.
Het water komt dan echter niet
hoog genoeg om alle funderingen onder water te zetten.
Het tweede bewonersinitiatief, de commissie grondwater
Oud-Hillegersberg, richt zich op
oplossingen voor grondwaterherstel. Deze heeft ingenieurs-

bureau Wareco, gespecialiseerd
in rioleringstechniek, gevraagd
te onderzoeken hoe er voldoende water op een snelle manier naar de wijk gebracht kan
worden. Een beproefde manier
blijkt te volstaan. Oppervlaktewater uit een nabijgelegen singel
wordt met een persleiding in de
wijk gebracht. De regeling van
de juiste hoogte van het grondwater gebeurt met een pomp.
De kosten? Als alle 800 woningen voorzien moeten worden
van een nieuwe fundering gaat
het om 36 miljoen euro; grotendeels voor rekening van de bewoners en 4 miljoen voor de gemeente. De aanleg van de persleiding en de pomp kost 50.000
euro. Voor de wijkbewoners lijkt
dit overbrugbaar. De verdere uitbreiding van paalrot, met alle ellende van dien, zou hiermee gestopt kunnen worden.
Stadsbeheer, beheerder van de
leidingen, én wethouder Eerdmans (buitenruimte) stellen
echter dat deze oplossing niet in
het beleid past en dat geld vanuit
de rioolheffing ontbreekt. Maar
bij collega-wethouder Schneider
(wonen) wordt straks 4 miljoen
bespaard: vestzak broekzak dus!
Wethouders, kijk over de eigen
beleidsgrenzen heen.

䊱 Máxima

bezocht leerlingen
van het Startcollege. Foto anp

Terrassen
‘Terrassen niet op slot’ (AD 299). Dit is geen reactie voor of tegen het wel of niet sluiten van
terrassen om elf uur. Maar in
het artikel staat dat we bij sluiten teruggaan in de tijd dat je
een kanon kon afschieten zonder iemand te raken. Wel, we
zijn nu in de tijd beland dat het
geluid van een terras met soms
zo’n 300 man, op bovenverdiepingen van een flat klinkt als
kanonschoten die maar niet ophouden. Jaren nooit last gehad.
Ach ja, het Feyenoordcafé kreeg
af en toe een reprimande voor
overlast. Nou, café Bokaal is nog
veel erger en krijgt nooit een reprimande. Misschien omdat de
politie al doof is van die gigantische herrie? Wie koopt mijn flat
en vertoeft graag ’s nachts in dit
oorverdovende gekrakeel? Er
zijn hier talloze cafés, maar dat
gezellige gebabbel houdt me
niet wakker, dit wel. Mag dan
alleen die ene om elf uur sluiten? Of bouw er een bunker
omheen. Voor de rest kan het
hier reuzegezellig zijn.
Marja Mulder, Rotterdam.

Column Suna
‘Zwarte piet’ (AD 28-9). ‘Hoe
kun je iets vieren als het de ander kwetst?’ Als je niets zou mogen doen waarvan een ander
(de ander, zegt Floret) kan beweren dat hij zich erdoor gekwetst voelt, dan mag je helemaal niets meer. Ik voel mij bijvoorbeeld zeer gekwetst door
alle uitspraken van Floret, dus
mag zij die ook niet meer doen.
Jos Moortgat, Rotterdam.

Onder de kop Zwarte Piet
schrijft Suna Floret: ‘Hoe kun je
Sinterklaas vieren als dat de ander kwetst?’ Maar het is juist die
‘ander’ die Zwarte Piet tot symbool van de slavernij heeft gemaakt. In het sprookje van Sinterklaas wordt Piet als knecht
aangeduid, nooit als slaaf. Als
knecht is Piet zelfs een hoge
Piet, als kamerheer en opperstalmeester van de bisschop. En
mans genoeg om de bisschop te
begeleiden naar het koude natte
Nederland. Verder is Piet geen
Chinees of indiaan, maar een
Moor, in Spanje niet onbekend.
En is zwart wel handig zodat je
Piet niet kan herkennen als oom
Cor of de buurman.
A. Hobbel, Spijkenisse.

Maassluis
‘Alleen op papier is er jongerenwerk’ (AD 27-9). De voorzitter
van de Ibrahim Moskee verwijt
de gemeente Maassluis laksheid
omdat het ‘tuig van de richel’
(zoals Rutte ze noemt) geen
buurthuis heeft. Ik ben 67 jaar
jong en ook wij ‘hingen’ vroeger
op de hoek van de straat. Maar
wij haalden het niet in onze kop
om mensen lastig te vallen en
ramen in te gooien.Toen was de
politie nog machtig en niet zoals nu, dank zij die linkse partijen, dat zij niets mogen. En als
die voorzitter zo begaan is met
deze over het algemeen erg
jonge jongens, waarom zet hij
dan zijn moskee niet wagenwijd
open? Of is hij bang dat ook dit
interieur wordt gesloopt zoals
in het eerdere buurthuis? Krijgt
Lubbers dan toch nog gelijk dat
we op de Maasvlakte een kamp
moeten inrichten waar dit schorem opgesloten kan worden?
Theo van der Sande, Rotterdam.

