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Marja is ambassadrice voor Rotterdam
en in die hoedanigheid zet ze zich in
voor mensen in het Rijnmondgebied.
Verder is ze presentatrice van de Nacht
van de Kaap, landelijke bingoshows,
meedoe-bioscoopavonden en meer. Ze
is te horen en te zien op de lokale ra-
dio en tv en met haar theatervoorstel-
lingen trekt ze het hele land door. 

Plek 1, De Hoerenloper, Katendrecht
Hier, op Katendrecht, ben ik geboren
en getogen. Mijn moeder werkte op
de Kaap, ik was, zeg maar, een be-
drijfsongelukje, er was weinig tijd
voor de opvoeding. Ik ben geboren op
4 mei om twee minuten voor acht.
Moeder drukte meteen een kussen op
mijn hoofd omdat ik stil moest zijn.
Bijzonder toch dat deze plek mijn ach-
ternaam draagt. Wat hier op Katen-
drecht is gebeurd, zie je nu in heel
Rotterdam. Katendrecht ging van ach-
terbuurt naar hippe woonwijk vol
met restaurants en cultuur. Ik heb be-
grip voor mensen die deze verande-
ring moeilijk vinden, zeker de oudere
bewoners. Zij hebben het gevoel dat
hun iets wordt afgepakt. Daar moeten
we ook oog voor hebben. Maar Rotter-
dam was altijd een van de armste ste-
den in Nederland, de armoede was
heel erg zichtbaar. Dat de stad nu in de
lift zit, is goed voor de economie en
goed voor de mensen.
De brug, de Hoerenloper, is prachtig.
De brug is vernoemd naar mijn vader,
dat was een cadeau van de gemeen-
schap. De gemeente heeft de brug een
andere naam gegeven, maar die weet
niemand. Zelf heb ik nog geen lief-
desslotje op de brug. Mijn man, kapi-
tein Huib Sterling, zie ik maar vier da-
gen per jaar, de rest van de tijd zit hij
op zee. Meestal op de Stille Oceaan. El-
ke ochtend schrijf ik hem een brief,
dat is mijn ochtendritueel. Een paar
keer per jaar krijg ik er een terug, hij

is meer een kwartaalmens. We zijn ge-
trouwd op Camping Rotterdam, waar
ik toen burgemeester was. Ik sta ner-
gens liever dan voor een open brug.
Als ik de zeecontainers voorbij zie ko-
men, moet ik aan Huib denken. Hope-
lijk zien we elkaar met kerstmis weer.
Verlangen doet leven. Verlangen geeft
het leven zin. In die zin heb ik veel zin
in het leven.
Eenzaamheid… tja. Het is moeilijk je
gevoel van eenzaamheid uit te spre-
ken. Eenzaamheid is een groot pro-
bleem, er zijn veel eenzame men-
sen in Rotterdam. Daar zet ik
me graag voor in, net als
voor ouderen. Ook ik
voel me weleens een-
zaam, mijn man is er
meer niet dan wel.
Maar ik zeg altijd: de
beste relatie is die
met jezelf, je moet
ervoor zorgen dat
die goed is. Je moet
blij zijn met jezelf
en wat je doet, ook
al is dat een van de
moeilijkste dingen
om te doen. Iemand
kan nog zo gelukkig
zijn en sociaal actief, je
weet nooit iemands hele
verhaal. Je kan aan de bui-
tenkant nooit zien wat er zich
bij iemand van binnen afspeelt. Als
ik me eenzaam voel, probeer ik toch
iets te gaan doen, zoals vrijwilligers-
werk. Zonder vrijwilligerswerk heeft
je leven geen zin gehad, zeg ik altijd. 

Plek 2, De Hef
De Hef is een icoon, prachtig. Het her-
innert aan wat vroeger was, aan het
bombardement en aan de wederop-
bouw. Een nostalgische en beeldbepa-
lende plek. Een ondeugende plek. Ik
heb hier hele intieme privéherinne-

ringen liggen. Toen ik op de huishoud-
school zat, was dit de plek waar we
heen gingen om stiekem sigaretjes te
roken. Mijn eerste zoen was hier. Rot-
terdam is sowieso de beste plek voor
je eerste zoen, of de hoeveelste dan
ook, ik kan het iedereen aanraden.
Ik weet dat ik maar vier plekken mag
aanhalen, maar ik wil toch ook de Ma-
thenesserbrug noemen. Na de dood
van mijn moeder ging ik in Spangen
wonen. Dat was toen een gevaarlijke

wijk, vol drugsoverlast. Bewoners
trokken stoeptegels uit de

straat en gooiden ze op de
Franse drugstoeristen.

Maar daar heb ik nooit
aan meegedaan. Ik

vond het voor die
mensen ook heel
vervelend dat ze
helemaal hier-
heen moesten
komen omdat ze
in hun eigen land
geen jointjes
konden kopen. Ik
vond dat we met

elkaar moesten
praten, maar ja, ik

spreek geen Frans.
Met heel veel liefde en

werk is het toch goed ge-
komen met de buurt. En

kijk nou toch eens! Het was
een buurt heel erg van de allochto-

nen, maar je ziet dat de integratie
daar werkt. Nu loop je er gezellig
rond, het heeft een open karakter.
Nergens maak je zo makkelijk con-
tact met andere culturen.

Plek 3, Begraafplaats Crooswijk
De oorlog was natuurlijk verschrikke-
lijk. Maar het Rotterdam van nu heeft
veel te danken aan het bombarde-
ment. Hoe de stad er nu uitziet, be-
doel ik, met de architectuur. Ik vind

het belangrijk om de militairen die
gesneuveld zijn, te eren. Op de Be-
graafplaats Crooswijk liggen de jon-
gens en mannen die in de dagen van
de inval en het bombardement dood
zijn gegaan. De herdenking op 4 mei
is hier heel indrukwekkend. Ik kom
graag op deze begraafplaats. Het is
een soort openluchtmuseum, er ligt
veel geschiedenis. Op deze plek liggen
ook veel grootheden, al weet ik even
niet wie.
Er is altijd wel bedrijvigheid, mensen
die wandelen of lekker zitten, een
plantje poten, lekker wieden of een
potje zitten te huilen. Dat mag alle-
maal. Ik kom hier graag om na te den-
ken, ook over mijn eigen leven. Het is
een mooi, sereen park, elk seizoen is

anders. Een plek om je bewust te zijn
van je vergankelijkheid. Of je nog blij
bent met jezelf als mens.
Ik ben me altijd bewust van de enkele
reis van het leven. Je moet pakken wat
je pakken kan, je hebt geen reet aan
wat hierna is. Bang voor de dood ben
ik niet, nee ik kijk ernaar uit om het
eindelijk rustig aan te doen. Klaar is
klaar. Afscheid nemen is droevig,
daarom moet je er hier iets van maken
met elkaar. Het lijkt me verschrikke-
lijk als er toch een hemel is en je leven
daar doorgaat en je de mensen hier
moet missen. Wat een domper zou dat
zijn, zeg!

Plek 4, Gebouw RTV Rijnmond,
Schiemond
RTV Rijnmond is voor mij de verbin-
dende factor in Rotterdam. Ze laten de
mensen van de stad zien. Open Rotter-
dam TV zit ook in het gebouw, daar-
voor maak ik mijn programma Marja’s
Wonderlijke Wereldstad. Voor Radio Rijn-
mond bespreek ik elke donderdagoch-
tend in het programma van Reint Jan
Potze drie hoogtepunten uit het
nieuws. Heel leuk, radio en tv maken.
Mensen spreken me erop aan, ook bui-
ten op straat. Ik vind het fijn om aange-
sproken te worden. Dat mogen men-
sen altijd doen en ze mogen ook altijd
iets vinden. Ik vind ook altijd iets. Na-
melijk dat het hartstikke goed gaat in
Nederland. We zijn een van de rijkste
landen ter wereld, in gezondheid, in
ontwikkeling, in cultuur. We zouden
wel wat meer aandacht mogen hebben
voor elkaar. Zo ben ik ook mantelzor-
ger voor mijn oude schoonmoedertje.
Eén keer per week haal ik haar op en
zet ik haar in een willekeurige wacht-
kamer in het Erasmus MC. Een paar
uur later haal ik haar weer op. Heeft ze
toch wat aanspraak gehad.

“ROTTERDAM IS DE BESTE PLEK
VOOR JE EERSTE ZOEN. OF DE
HOEVEELSTE DAN OOK”
Marja van Katendrecht vindt zichzelf ‘gewoon maar een mens’. Ze is een bekende verschijning in Rotterdam
en ver daarbuiten. Ze wijdt zich aan vrijwilligerswerk en bestrijdt eenzaamheid. Liefst wel met een glas
witte wijn in haar hand. “Altijd Chardon-ja, ik zeg nooit nee.” Marja neemt De Nieuwspeper op tournee langs
vier plekken die voor haar een bijzondere betekenis hebben. Over bruggen, zoenen en de relatie met jezelf. 

TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: LIZA DIKKERBOOM
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“Mijn moeder
werkte op de Kaap,

ik was, zeg 
maar, een

bedrijfsongelukje.” De wereld is van iedereen. Ik geloof
niet in grenzen en in eigendom. Je
moet het toch hier laten als je gaat.
Ik zie het als mijn rol om mensen
meer oog te laten hebben voor
elkáár. Heb wat meer vertrouwen in
de ander, wees wat liever. Iedereen
probeert er iets van te maken in het
leven, iedereen doet het op zijn of
haar manier en probeert zijn best te
doen. Iedereen wil gezien, erkend
en geliefd worden door iets of
iemand. Dat kan natuurlijk ook je
hond of kat zijn.
Marjavankatendrecht.nl

Marja’s wijze
woorden

“Ik kom graag
op de

begraafplaats.
Het is een soort

openlucht-
museum.”


