
Help, mijn man is klusser! 
Blog

Als smid was hij al niet te stoppen. Zou het niet leuk zijn als alle stoephekken in Leiden gerestaureerd 
zouden kunnen worden? Zal ik tweede fi liaal van de smederij openen? Zal ik de gemeente eens vragen 
of ze me de Morspoort willen verkopen? Zal ik een muuranker-webwinkel beginnen? Gelukkig hebben 
we de ideeënstroom in goede banen kunnen leiden. Met als resultaat een goedlopende smederij. 
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Over mijn man Sjaak denk ik af en toe in one-liners: “Help, mijn man is klusser” 
denk ik dan, of “mijn man heeft een hobby”. Het zit namelijk zo. Sjaak heeft 
eigenlijk altijd oneindig veel ideeën. En gelukkig maar, want dat maakt hem ook zo 
leuk. Maar het is soms een beetje veel. 

Toen kwam het idee: zal ik een theehuis beginnen 
in Cronesteyn? Wel ja joh, Sjaak! Doen we. En dan 
maken we van de tentoonstellingsruimte een 
vergader/feestzaal. Goed plan Sjaak! En hij ging 
door: zullen we een festival organiseren, zullen 
we een stagiaire regelen, zullen we een moestuin 
beginnen, zullen we kunst op het terrein zetten, 
zullen we vier pipokarren neerzetten, zullen we 
een natuurspeelplaats maken, zullen we een 
expositieruimte van De groene zaal maken, zullen 
we op zoek gaan naar Schans Lammen, zullen we 
een kas bouwen op het achterterras… En aldus 
geschiedde. 
Niet alles werd een even groot succes, maar meestal 
zit Sjaak helemaal goed met zijn visie en zijn 
ideeën. Hij is al vier stappen vooruit, en ik hobbel 
erachteraan, de puntjes op de i zettend. Dat is wel 
eens zwaar maar ik kan het goed en vind het leuk. 
Goeie combi dus, wij samen in de VOF. Met als laatste 
geslaagde resultaat een sfeervolle kas als nieuwe 
verhuurbare ruimte. 
En we zijn er nog niet: “zullen we een aanbouw 
achter het theehuis bouwen?”. Deze keer kon ik weer 
in volle overtuiging “ ja” zeggen. Want we hebben 
die extra ruimte zo nodig! Niet meer heen en weer 
rennen naar de hooiberg voor wat citroenen, niet 
meer in de rij voor de wc, en niet meer met zijn 
achten op die paar vierkante meter afwassen, koken 
en drankjes maken. Het wordt een verademing. 
In die extra meters komen vier extra wc’s, een 
voorraadhok, de keuken, en last but not least, een 
personeelsruimte. We kijken er zo naar uit!

Maar ja, voor het zo ver is komt er eerst nog een verbouwing van drie maanden 
(januari-maart). Dat wordt vast een beetje rommelig (heb ik net ervaren met 
die kas-verbouwing). Ik zie er een beetje tegenop, alle busjes op het terrein, het 
stof, de beslissingen. Maar Sjaak heeft er zin in, lekker verbouwen! En dan schiet 
dat zinnetje in mijn hoofd “mijn man is klusser” of “mijn man heeft een hobby”. 
Maar eigenlijk dekken die zinnetjes de lading niet. “Mijn man is ondernemer” is 
beter. En een succesvolle ondernemer klopt het best. Of misschien is het zoals 
Jaap Visser zei in het Leidsch Dagblad: “Sjaak is de leukste ondernemer van 
Leiden”. Een beetje onbescheiden maar dat vind ik eigenlijk ook. Dus als ik straks 
geniet van de nieuwe grote keuken, de mensen niet meer in de rij hoeven voor 
de wc en mijn personeel van een tosti zit te genieten in hun ‘kantine’ dan denk ik 
“help, mijn man is ondernemer” en dan ben ik trots.


