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Waar heeft je wieg gestaan?
Op het Weiver. Toen ik twee was verhuisden we 
naar de Oranjeboomstraat en van 1973 tot aan 
ons trouwen, 36 jaar geleden, woonden we hier in 
de straat op nummer 60. Mijn ouders zijn Willem 
Moerland (86) en Marie Sap. Het gezin van mijn 
vader woonde met 13 kinderen op de Veldweg. 
Mijn opa was in 1928 een ‘economische vluchte-
ling’ uit Sint Philipsland in Zeeland.

Wat doe je voor werk?
Ik ben operations manager in de olie- en gasindu-
strie. In vaste dienst en op projectbasis. Hier zie 
je foto’s van koelwatersystemen voor de vuilver-
branding in Amsterdam. Die worden berekend, 
ontworpen, gemaakt, geïnstalleerd en uiteindelijk 
in bedrijf gesteld. Ik ben als projectmanager van 
het begin tot en met de oplevering betrokken. Ik 
ben in Libië, Roemenië, Nigeria, India, Engeland en 
Denemarken geweest. Gelukkig is mijn thuissitu-
atie altijd heel rustig en stabiel 
geweest. Hier zie je een stoom-
turbine in Moerdijk die 13 
megawatt elektriciteit opwekt 
uit afvalverbranding. Dat is 
echt groene stroom. En hier een productieplatform 
op de Noordzee. Die kunnen wij technisch aanpas-
sen van deels olieproductie naar gasproductie of 
andersom. Mijn meest recente grote project was 
de succesvolle ombouw en modifi catie van een 
Noorse FPSO (olietanker c.q. drijvend productie-
platform) voor olieproductie in Zuid-Amerikaanse 
wateren.

Wat heb je voor opleiding gedaan?
Eerst elektrotechniek. Maar ik was een opstandige 
puber. Op vrijdagavond ging ik naar Amsterdam 
en dan kwam ik soms op zondagavond weer thuis. 
Daar hadden we wel ruzie over, ja. Onder mij zaten 
nog René en Chris. Ik was net een week 17 toen ik 
monteur werd. Ik heb op de avond-MTS in Amster-
dam werktuigbouwkunde gedaan en kreeg les van 
mensen van Fokker en Werkspoor. Die mannen 
hadden een geweldig verhaal. Daarna ben ik bij 
een echt familiebedrijf gaan werken. 

In die tijd leerde ik ook Regina kennen en werd ik 
wat rustiger. Ik heb alle stappen doorlopen: werk-
voorbereider, calculator, projectcoördinator, pro-
jectleider, projectmanager, projectdirector. We 
werden overgenomen door de Hollandse Beton 
Groep, een bedrijf met systemen, procedures en 
structuren. Dat vond ik geweldig. Uiteindelijk heb ik 
ook mijn mastertitel bedrijfskunde (MBA) gehaald.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Zodanig omstandigheden creëren dat mensen 
graag hun werk doen. Daarbij is het belangrijk dat 
je kijkt naar wat iemand wel kan, in plaats van naar 
wat iemand niet kan. Want dat werkt zo demoti-
verend. Als je leiding geeft aan een grote groep 
engineers en techneuten dan moet je jezelf weg-
cijferen. Mijn werk is denk ik voor 15% techniek en 
voor 85% het omgaan met mensen. Weten wat er 
speelt; persoonlijke belangstelling tonen. Behan-
del iemand zoals je zelf ook behandeld wilt wor-
den. Ik geef duidelijk aan welke kant ik op wil en 
op wat voor manier. Als iemand niet goed functi-
oneert, dan help ik hem of haar en als dat op een 
gegeven moment niet gaat dan moet je afscheid 
van elkaar nemen. En dat kan ik. 

Ben je ook kritisch voor jezelf?
O zeker. Als iemand in mijn team niet slaagt dan is 
dat primair mijn schuld. Dan heb ik of de selectie 

vooraf niet goed gedaan of 
ik heb hem of haar niet goed 
begeleid. Iemand kan zich 
anders voordoen dan hij zich 
verkocht heeft. Dan heb ik in 

eerste instantie niet voldoende doorgevraagd. 
Als ik een fout maak dan erken ik dat ook gewoon. 
Sorry, verkeerde beslissing.

Maar je zit momenteel thuis.
Ja. In 2015 is bij mij Parkinson geconstateerd. Ik 
was net terug in Nederland en ben een fanatieke 
sporter: schaatsen, wielrennen, mountainbiken. 
Dat ging opeens voor geen meter. Met medicatie 
red ik het nu aardig. Ik slaap slecht, ben overge-
voelig voor stress en mijn energieboog is kort. En 
dat is frustrerend. Daar moet je mee leren omgaan 
en ik heb daar ook hulp bij. Dokter Vink heeft mij 
het beste advies gegeven: stop eens met plannen, 
leef van week tot week en kijk maar wat er gebeurt. 
Sinds kort zit ik met mijn broer René weer op de 
mountainbike. Gelukkig zijn Regien en ik van natu-
re behoorlijk positief. We doen nu veel samen. Dat 
is een balans die je met zijn tweeën weer moet vin-
den. Ik ben nu 36 jaar met haar getrouwd en nog 
steeds verliefd op haar.

Je hebt twee jaar in Libië gewoond en 
gewerkt.
Ik was acht weken weg, twee weken thuis. Libië 
heeft mijn kijk op de wereld behoorlijk veranderd. 
Voor mij was het een betaald avontuur. Het is een 
waanzinnig mooi land met veel zand- en steen-
woestijnen. Eind 2012, Khadafi  was net weg, woon-

‘Al 36 jaar verliefd’

IN DE SCHIJNWERPER
Peter Moerland: ‘Libië heeft 
mijn kijk op de wereld behoorlijk 
veranderd’

Peter Moerland (62) woont met Regina (59) op Burg. Verstegenstraat 49. Hun kinderen Alexan-
der (33) en Erwin (29) wonen in Amsterdam. Door zijn werk in de olie- en gasindustrie is Peter 
op veel plekken in de wereld geweest.

de ik in een compound, 30 km buiten het centrum 
van Tripoli. Daar kwam ik in een soenitische mos-
limmaatschappij terecht. Ik heb mezelf wat basis 
Arabisch geleerd en had snel toegang tot de lokale 
bevolking. In het midden van het land deden we 
op zes locaties het onderhoud van olieproductie-
plaatsen, die soms dertien uur rijden van elkaar af 
lagen. Libiërs gaan in de auto zitten en zien wel hoe 
lang de reis duurt. Ze sliepen en tankten ergens 
onderweg en reden dan weer verder. Ik vouwde 
een keer de kaart uit en vroeg de chauff eur hoe 
we gereden waren. Die was diep beledigd, alsof ik 
aan hem twijfelde. Wij zijn heel direct en open en 
gaat als buitenlander zonder dat je het merkt snel 
op tenen staan. Zij zullen ook nooit ‘nee’ zeggen. 
Gezichtsverlies is onaanvaardbaar. Maar de gast-
vrijheid daar is zo ongelofelijk groot. Je slaapt bij 
de mensen thuis, je krijgt te eten, ze vragen iedere 
morgen zeer uitgebreid hoe het met je gaat, heel 
bijzonder.

Wat heeft dat met je gedaan?
Ik was altijd wel snel van een mening, maar probeer 
dat nu zo veel mogelijk uit te stellen. Terwijl je heus 
niet iedereen aardig hoeft te vinden. Helemaal 
niet. Leer mensen te accepteren hoe ze zijn. Ik zat 
uren met een liaison-offi  cer in de auto. Die dacht 
dat Nederland het paradijs was. Toen hij hoorde 
dat er mensen zijn die hier een jaar lang dood in 
huis liggen heeft hij daar nog weken vragen over 
gesteld. Daar zijn geen eenzame bejaarden en 
niemand wordt onverzorgd achtergelaten. Ik vind 
‘onze’ mening over het Midden-Oosten sowieso 
vaak tendentieus. Kkadafi , maar ook Saddam van 
Irak gaven hun land tenminste nog stabiliteit. Als 
je een sterke man omverwerpt en je stelt er niks 
voor in de plaats, dan wordt het chaos. Ik vind dat 
wij ons nooit met hun politiek moeten bemoeien. 
Democratie werkt voor ons heel goed, maar demo-
cratie moet je leren. Wij hebben daar ook 400 jaar 
over gedaan.

Hoe kijk je nu naar onze eigen maat-
schappij?
Die koe Hermien die met fundraising naar een 
rusthuis moest. Ik durf zoiets in het buitenland 
niet eens te vertellen. Ik kwam eens in een woes-
tijnstorm terecht. Gaat de temperatuur binnen een 
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paar uur van 23 naar bijna 50 graden. 
Hebben ze het hier bij 33 graden over 
code geel. Dat je uit de zon moet blij-
ven en veel moet drinken. Een beetje 
sneeuw: code oranje. Maar als er echt 
wat gebeurt, weet iedereen dan wel 
wat hij moet doen? In 1963 moesten 
wij gewoon op de fi ets naar school. 
Als het stormde of het was glad, 
dan moest je opletten. Waar stopt 
pamperen? Stroom komt niet uit het 
stopcontact, daar staat een enorm 
circus van centrales achter. Drinkwa-
ter komt niet uit de kraan, daar is een 
hele infrastructuur voor nodig. Veel 
jonge mensen beseff en dat vaak niet. 
Als wij hier twee maanden zonder 
elektriciteit komen te zitten, dan is de 
samenleving totaal ontwricht. In dat 
opzicht zijn we als maatschappij heel 
kwetsbaar geworden.

Wat vind je belangrijk in het 
leven?
Hoe het met mijn gezin en familie 
gaat. Mijn jongens doen het hart-
stikke goed. Alexander is fotograaf en 
Erwin vaart als machinist op de grote 
vaart. En mijn vriendschappen. Mijn 
broer René, Dirk Hagemeijer, Peter 
van der Loo en ik zijn samen goed 
voor ruim 200 jaar vriendschap.

Marijke van der Pol
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Genieten op ijsbaan
Lambert Melisz
In het Noordhollands Dagblad stond dat schaatsen op 
de ijsbaan van Lambert Melisz in Westzaan leuker is 
dan op vakantie naar Spanje gaan. Dit vertelden Guus 
(8) en Doris (10) Zwikker. 

Het bestuur van 
de ijsvereniging, 
al 111 jaar geves-
tigd in Westzaan, 
kon op het nip-
pertje van het 
ijsseizoen 2018 
een aantal dagen 
open zijn. Geluk-
kig maar, want 
vorig jaar was 
daar geen sprake 

van. Nu was het Siberisch koud. Er stond dagenlang een strak-
ke oostenwind. Het hinderde de schaatsliefhebbers totaal 
niet. Ook de aanwezigheid van een wak was een kleinigheid. 
Genieten was het parool. Na afl oop was in de kantine een lek-
kere bak chocolade met een dikke klodder slagroom te koop. 

De bestuursleden Antoon Kuiper, Jaap Hotting en Thijs Oud-
kerk en de vele vrijwilligers hebben honderden schaatslief-
hebbers geweldige ‘ijsdagen’ bezorgd. Het werd trouwens 
tijd dat de kas weer een beetje gespekt kon worden. De 
bodem ‘was’ weg kwam al in het zicht.

Zie www.ijsclub-lambertmelisz.nl/ voor het laatste nieuws. 
Vergeet u niet aan te melden als lid van de oeroude en gezel-
lige vereniging. Kom ook het museum bezoeken en als u een 
kaartje wilt leggen, dan kan dit ook. 

Fred Eerenberg

35 jaar Historische Vereniging 
Westzaan
16 juni zullen we stilstaan bij het feit dat de His-
torische Vereniging Westzaan 35 jaar bestaat. 
Alhoewel nog niet duidelijk is hoe het program-
ma precies eruit zal zien, willen we de datum 
alvast melden.
Het zal een informele bijeenkomst worden 
waarin we aandacht zullen geven aan een mooi 
onderwerp. We hopen daarvoor een deskundig 
en gepassioneerd verteller te vinden. We zullen 
ook zeker aandacht besteden aan de doelstel-
ling die het bestuur voor ogen heeft. In de tijd 
voor de viering zullen we proberen in kaart te 
brengen wat we met archieven willen doen. In 
het belang van vastleggen. Maar misschien wel 
belangrijker: hoe we het inzichtelijk kunnen 
maken.
De locatie waar het 35-jarig bestaan zal worden 
gevierd is de molen Het Prinsenhof. Een mooie 
Westzaanse locatie, maar wel met beperkingen 
ten aanzien van het aantal bezoekers. Naast de 
genodigden bent u welkom. Als er te veel animo 
is zullen we selecteren aan de hand van ‘wie het 
eerst komt, het eerst maalt’.
In het aprilnummer van De Wessaner zullen we 
explicieter zijn over het programma. Daarna 
kunt u ook aangeven aanwezig te willen zijn. 
Dus wacht u nog een maand met e-mails stu-
ren. Let op nieuwe website en e-mailadressen! 
De website van de Westzaanse Gemeenschap 
heeft een andere naam: www.westzaan.nl. Bin-
nen die website onder /historische-vereniging.
nl hebben wij ook een belangrijke plek met al 
veel informatie. U kunt reacties of vragen over   
onze activiteiten e-mailen naar secretarishvw@
westzaan.nl of voorzitterhvw@westzaan.nl

Peter Huisman

Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

U bent van harte welkom!
 J.J. Allanstraat 322, Westzaan

 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 25 euro
Maandkaart onbeperkt 35 euro
10 rittenkaart 65 euro

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel  (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl




