
 Rotterdam-Hoekse Waard-Almen. 
 

Wordt dit nu een routebeschrijving, denkt U misschien ? 
Nou, dat niet, of U moet het leven ook zien als een route, met al zijn doorgaande wegen 
en onverwachtse afslagen. 
Dat is namelijk wel mijn opvatting van het leven, je gaat op weg en je weet niet waar je 
uiteindelijk uitkomt. Je kan plannen en uitstippelen, maar er is onderweg altijd wel een 
omleiding, een stukje opgebroken of zelfs doodlopend. 
 
Maar zolang je maar - lachend - in beweging blijft, vind je altijd wel weer een paadje of 
een weg dat ergens heen gaat. In mijn geval leidde die weg naar Almen. 
Via diverse locaties in Rotterdam, daarna als 12-jarige tiener in een klein zwarte-
kousendorpje in de Hoekse Waard. (ja, mijn ouders verhuisden graag, het is zeker 
erfelijk!) om dan uiteindelijk in het dorpje van mijn -en mijn vaders - jeugd terecht te 
komen. En er ook niet meer weg te willen!! 
Want bij alle verhuizingen en nieuwe starts bleef Almen (toen nog Deventerdijk, Harfsen 
) als een stabiele factor op de achtergrond. Want als flatkind bracht ik hier de meeste 
vakanties door, wat door de andere kinderen maar zielig gevonden werd, want ja, die 
gingen naar Hoek van Holland en zelfs weleens een dagje naar Blijdorp of zo! Joh, ik zat 
6 weken op de boerderij van tante Jantje en Oom Roelof Maalderink en wentelde mij 
daar in de kinderen en in de mest! Dat was vakantie! 
Wisten die kinderen veel, die dachten nog dat die meneer in dat witte karretje de melk 
zelf maakte! 
Maar er staan in deze Almenak al genoeg jeugd- en andere herinneringen, en ik wil 
eigenlijk graag eens mijn ( zijnde een "buitenstaander") visie op Almen en haar inwoners 
geven. 
Laat ik voorop stellen dat ik hier graag ben en ook wil blijven; dan is dat tenminste 
gezegd, want anders worden daar weer ( binnenskamers, uiteraard) opmerkingen 
overgemaakt. 
Maar, waarom wil ik - als "stadse"- en met mij vele anderen, zo graag in Almen wonen? 
Ja, het is een mooi dorp, ja, het is lekker rustig, ja, het is een fijne plek om je kinderen te 
laten opgroeien, ( bijna ) iedereen kent elkaar, men staat nog klaar om je helpen -soms-
, we hebben een bloeiend verenigingsleven en de voorzieningen zijn ondanks alles ook 
nog aardig goed. Maarrr, dat geldt voor duizenden andere dorpjes in Nederland! Want -
en dat is ook Almen- al het mooie wat we hier hebben, dat moet vooral zo blijven, dus is 
Almen fel tegen nieuwe dingen zoals nieuwe zendmasten, nieuwe gebouwen, nieuwe 
verbindingen, kortom alles wat nieuw en anders is ( en vooruitgang heet) wijzen we af. 
{Ik neem hier op deze plaats geen stelling in, geef ook mijn mening niet, doch constateer 
slechts feiten.) 
Dus richten we in onze naïviteit actiegroepen op, verzamelen we handtekeningen en 
maken ons sterk voor een Almen zoals het was, zoals het is, en zoals het vooral moet 
blijven! Typisch Almen. 
 
En, terwijl ik altijd dacht dat we weleens van het stigma van "domme hoofdige boeren”af 
willen; profileren we ons in de media nog steeds als dezelfde stugge starre boeren die 
we diep in ons hart nog steeds zijn! Als ons eigen straatje maar schoon blijft, hoe de 



buren het hebben, daar praten we verder niet over! Tenminste niet met die buren! 
Typisch Almen. 
We moeten af van de gedachte dat Almen zo kan blijven als beschreven in veel van de 
verhalen in deze Almenak. We willen toch niet als een soort "Gallische Nederzetting"(vrij 
naar Asterix en Obelix) de geschiedenis in gaan? 
Ook Almen wordt gewoon meegesleept in de vaart der volkeren, of we dat willen of niet! 
En misschien moeten we gewoon wat vaker luisteren naar de écht Oud-Almenaren, die 
gewoon zeggen: ^ach kind, het zal mijn tijd wel duren, we hebben al zoveel 
veranderingen meegemaakt, dus dit zal ook wel weer wennen>.(Maar dan in dialect, 
natuurlijk.) Dit is natuurlijk de kijk van "zo'n westerling"op bepaalde feiten, maar ook de 
groep niet-Almenaren wordt steeds groter. Als je alleen maar eens kijkt naar de 
afgelopen 10 jaar; hoeveel instroom er is van verschillende mensen en gezindten. En 
ook die worden - mettertijd-weer Almenaren. Ook zij brengen veranderingen met zich 
mee, zowel ten goede als ten kwade. Maar is dat niet overal zo? 
Laten we dus proberen mee te gaan met de stroom en niet altijd gelijk alles wat anders 
is af te wijzen, want uiteindelijk staan we toch met ons allen voor een leefbaar Almen. 
Dat houdt dus ook in dat we niet zoetjes, maar met een zwieper de 21sle eeuw binnen 
gaan, zoals dat hoort in deze tijd. Misschien kunnen we ons dan ook op de drempel van 
deze eeuw nog voornemen om niet altijd zo snel met ons oordeel klaar te staan, maar er 
eerst nog eens over na te denken vóór we iets zeggen of doen. Dan kunnen we ons ook 
gelijk voornemen om niet altijd achteraf gelijk te willen hebben, want dat is het 
makkelijkste wat er is! Maar ook dat is : TYPISCH ALMEN! 
Ondanks - of misschien juist wel dankzij - al die typische Almense gewoontes is er geen 
plekje ter wereld (behalve misschien in de zon) waar ik liever de 21ste eeuw in gezwiept 
wil worden, lachend en wel! 
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