
 

 

 
 
Aannames of feiten? U mag het zeggen! 
 
Tussen het inpakken van mijn rugzak door nog even tijd nemen om mijn eerste column te 
schrijven. Een aantal maanden geleden had ik al aangegeven dat ik graag tot het selecte groepje 
columnisten van deze website wilde toetreden. Ik heb er dan ook veel zin in. Het onderwerp komt 
ook wel goed, dacht ik. Er dwaalt namelijk el een tijdje een leuk thema in mijn gedachten; eentje 
die mij dicht op het hart ligt. Totdat ik de column van vorige week las en…POEF….weg was het 
onderwerp. Dan maar een nieuw thema verzinnen.  
 
Alsof het lot ermee speelde, werd een nieuw onderwerp zowat voor mijn voeten geworpen. Het 
was in de trein vanuit Den Haag terug naar huis. Ik keek nog even op mijn horloge. Mooi, ik ging 
het nog net op tijd halen. Die middag stonden namelijk de politieke beschouwingen op de agenda 
van de Gemeenteraad en dan is het wel zo prettig wanneer je er als fractievoorzitter bij bent. De 
treinreis gaf me in ieder geval de gelegenheid om nog even mijn tekst door te nemen.  
 
In Delft kwam schuin tegenover mij een man zitten. Hij oogde ietwat afwezig en zijn kledingstijl 
was zachts gezegd bijzonder te noemen. Het volgende station stapte hij alweer uit. In het 
voorbijgaan zei hij nog snel tegen mij: ”Succes man!” en “Je zit bij de goede partij!”. Waarschijnlijk 
had hij het logo op mijn papier gezien. Ik betrapte mezelf erop dat ik verbaasd was. Niet zozeer 
omdat iemand zoiets tegen mij zei, dat gebeurt wel vaker. Het was meer omdat deze man het zei. 
Ik betrapte mijzelf op de aanname dat mijn partij niet zo goed zou liggen bij deze man.  
 
Wat heeft dit met Papendrecht te maken? Nou, hier werd ik de dagen na die raadsvergadering ook 
een aantal keer geconfronteerd met aannames. Als eerste natuurlijk op de sociale media over het 
stemgedrag tijdens de raadsvergadering. Ik noem er een paar: ”Hebben zeker geen kinderen”,  
“Wonen zelf niet in de directe omgeving” en dat het kraanwater niet veilig zou zijn. Van deze drie 
aannames kan ik in ieder geval zeker zeggen dat ze niet waar zijn. Ook werd ik op straat nog eens 
“vriendelijk” aangesproken met de mededeling dat wij alleen maar voor het geld gaan en dat we 
iedereen in Papendrecht ziek willen maken. Gelukkig ook “slechts” een aanname.  
 
Zo, mijn rugzak is ingepakt en ik ga een fijne vakantie tegemoet. En ook dat is een aanname. 
 
----------------------------------------- 
Marco de Haas  
Niet geboren maar wel getogen in Papendrecht. Getrouwd en twee kinderen. Als militair op dit 
moment werkzaam bij het ministerie van Defensie. Sinds 2014 voor de VVD in de gemeenteraad 
en sinds 2016 als fractievoorzitter. Daarbij probeer ik zaken altijd vanuit het positieve te 
benaderen: wat kunnen we wel bereiken? Met alleen schreeuwen vanaf de zijlijn komen we 
namelijk niet vooruit.  
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