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Lezing over het
leven van Jeanne
Oosting in Museum
Maassluis

c
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Pieter bouwt al 25 jaar de mooiste terraria voor reptielen

Schrijvers Pieter Jonker en
Peter Kooij geven zondag 19 juni
in Museum Maassluis een lezing
over hun recent verschenen
boek Jeanne Bieruma Oosting en
de prentkunst.
Susanne de Bruin
Maassluis

Wie was Oosting, wat maakte ze en
welke technieken gebruikte ze? Tijdens de lezing die Museum Maassluis op zondag 19 juni organiseert,
vertellen Jonker en Kooij over het
leven van Jeanne en haar rol als
kunstenares. Zo speelde ze een belangrijke rol binnen de vereniging
voor grafische kunstenaars in Nederland. Bekende collega- kunstenaars als Maurits Escher en Pam
Rueter komen ook aan bod.
De lezing sluit aan op de tentoonstelling De poëzie van het dagelijks
leven waarin Oosting haar fascinatie voor alledaagse taferelen toelicht. Deze expositie is al sinds half
april te zien en loopt tot 21 augustus.
Na afloop van de lezing is er
ruimte om de schrijvers vragen te
stellen en het boek te laten signeren.
Er is ruimte voor vijftig bezoekers, dus geïnteresseerden dienen
zich uiterlijk 12 juni in te schrijven
via: info@museummaassluis.nl. De
entree bedraagt 7,50 euro.

e Pieter Visser met z'n mascotte, zijn vriend: Guus, een pitbullachtige hagedis. FOTO DENNIS WISSE

‘Gaat verder dan plantjes
en een grote waterval’
e Jeanne Oosting

Zeven mannen en
vrouwen opgepakt
voor mishandeling

Van slangen en spinnen tot baardagamen en
luipaardgekko's: Pieter Visser (44) bouwt voor
elke exoot het ideale thuis. Al vijfentwintig jaar
weten reptielenliefhebbers hem te vinden voor
zijn custom made terraria.
Susanne de Bruin
Maassluis

Frederique Rijneveen
Schiedam

Agenten hebben zondagavond vijf mannen en twee
vrouwen uit Vlaardingen en
Schiedam aangehouden. Ze
zouden betrokken zijn bij
een vechtpartij waarbij drie
mensen gewond raakten.
De politie kreeg rond 23.30
uur een melding van de ruzie in Velsen-Noord. Ter
plaatse troffen agenten twee
vrouwen en een man aan die
gewond waren. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis
gebracht. Het is onbekend
hoe het met hen gaat. Verdachten zouden na de mishandelingen zijn weggereden. Agenten wisten en zeven verdachten van 19 tot en
met 38 jaar aan te houden.

Volgende maand is het vijfentwintig jaar geleden dat Visser zijn zaak
Blue Lagoon startte. ,,In de zomer
van 1997 zat ik nog op de agrarische
middelbare school. Ik bouwde al
jaren zelf terraria als hobby. Toen
ik stage liep bij een reptielengroothandel ontstond het idee daar een
bedrijfje voor op te zetten zodat de
groothandel mijn terraria dan zou
verkopen.”
Binnen een paar maanden blijkt
die groothandel echter bankroet.
,,De eigenaar kon me niet meer betalen, maar gaf me in plaats daarvan alle spullen van zijn failliete
bedrijf.”
Visser besluit ervoor te gaan: ,,Ik
woonde nog thuis, mijn zolderkamer stond vol met zo'n dertig terraria die ik zelf bouwde en doorverkocht. Ook ging ik naast mijn
opleiding naar beurzen door heel
Europa.” Na zijn schooltijd huurt
hij verschillende panden in de re-

gio om uiteindelijk in zijn thuisstad Maassluis te belanden.
Hoewel zijn zaak dus is gestart
met de bouw van terraria, komt die
passie voort uit de liefde voor reptielen: ,,Ik was elf toen ik steentjes
scheerde bij Hoek van Holland. Tot
een van die steentjes opeens vier
poten bleek te hebben: een schildpad!”
Hij neemt de schildpad mee naar
huis en bouwt een mooi verblijf
om ervoor te zorgen dat zijn
nieuwe vriendje het zo goed mogelijk heeft. ,,Die schildpad is vorig
jaar pas overleden.” Vanaf die eerste schildpad zien bekenden ook
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Hagedissen hebben
bijvoorbeeld UVlampen nodig om
gezond te blijven
– Pieter Visser

zijn zelfgebouwde verblijf en
bouwt hij ze met plezier voor
vrienden en buurtgenoten.
Tegenwoordig is Guus zijn
grootste vriend in de winkel:
,,Guus is een teju, een soort pitbullachtige hagedis die lekker stoer op
zijn poten staat.” In tegenstelling
tot de andere dieren is Guus voor
geen prijs te koop. ,,Nee, Guus is
onze mascotte. Die kunnen we
niet meer missen. Ik kocht hem
een jaar of tien geleden, hij was
toen al volwassen. Nu wordt het
een beetje een oude man: zijn
staart is geamputeerd en hij is magerder dan hij was. Hopelijk gaat-ie
nog even mee.”

Grootste van Benelux
Blue Lagoon bestaat vandaag de
dag niet alleen uit een winkel maar
is ook een groothandel, heeft een
webshop en opslagplaatsen in Engeland en Duitsland en een eigen
productielijn.
,,Niet zozeer qua winkeloppervlak
of assortiment, maar qua activiteit
zijn wij denk ik wel de grootste van
de Benelux. Zeker sinds we twee
jaar geleden Reptech, een groot
merk in technische apparatuur
voor reptielen hebben overgenomen.”
Pieter heeft naar eigen zeggen
twee rechterhanden en is het liefst
aan het bouwen: ,,Ik vind het ge-

weldig als ik grote terraria voor
mensen thuis op maat mag bouwen en inrichten. Zeker wanneer
we de vrije hand krijgen, is het geweldig daar iets moois van te maken dat voldoet aan zowel de wensen van het dier als de eigenaar.
Daarvoor krijg ik veel aanvragen
vanuit de hele Benelux.”
Bij een groot terrarium komt
heel wat kijken: ,,Het gaat verder
dan alleen mooie achterwanden,
de juiste plantjes of een grote waterval. Daarachter zit een heel
technisch plan. Hagedissen hebben bijvoorbeeld UV-lampen nodig om gezond te blijven. En uit
speciale bodembedekking halen ze
hun calcium.”
In de afgelopen decennia heeft
hij zijn publiek flink zien veranderen: ,,Vroeger waren het vooral alternativo's en rockabilly's met tattoos en lang haar. Nu is er de Freek
Vonk-generatie: kinderen zeuren
niet alleen meer om een konijn
maar willen nu evengoed een hagedis.”
Voor de toekomst droomt Visser
niet van méér of groter maar van
meer vrije tijd: ,,Ik heb dit alles bereikt door jarenlang zeven dagen
per week te werken, nu heb ik
soms een dag vrij. Gelukkig heb ik
een heel fijn team dat net zo gek is
op reptielen als ik. Daardoor kan ik
soms even rust pakken.”

