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JOKE

Wat hebben haptonomie en de Argentijnse tango met elkaar te maken?
Veel, volgens Joke Gerritsen. Ze is een haptotherapeute die haar hart
verloren heeft aan de van oorsprong Zuid-Amerikaanse improvisatiedans.
‘Het gaat bij allebei over gevoel, contact maken met jezelf en van daaruit
verbinding zoeken. Het gaat over léven.’
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Marijke Mosterman

INTENS en
VOL PASSIE

D

ansen loopt als een rode draad door het leven van
Joke (42). ‘Toen ik vier jaar was, ging ik met mijn
zusje van zes op ballet in een wijkcentrum. Ik zat
natuurlijk in de allerjongste groep, en het eerste wat
we leerden was huppelen. Ik was verbaasd dat er kinderen
waren die dat niet konden, weet ik nog. Al gauw vond ik ballet
helemaal geweldig en ik wist het toen zeker: ik wilde later als
ik groot was balletjuf worden. Op de middelbare school heb
ik auditie gedaan voor de balletacademie en zo kwam ik op
de vooropleiding terecht. Die heb ik een paar jaar gevolgd.
Jaarlijks moesten we auditie doen maar helaas bleek dat ik
niet goed genoeg was. Mijn voeten waren niet sterk genoeg
en ik kon mijn benen niet voldoende uitdraaien. Dat was een
enorme domper.’

Domper
Ballet betekende heel veel voor Joke. ‘Ik kon er mijn gevoel
in kwijt. Ik danste thuis ook gewoon klassiek op bijvoorbeeld
hiphopmuziek op de radio. Het was een droomwereld, het
had met prinsessen en sprookjes te maken, heel romantisch
allemaal. Terwijl de realiteit natuurlijk heel anders was. De
balletwereld is een keiharde wereld. Als je maar iets te dik
was, moest je op dieet en als dat niet lukte werd je van de
vooropleiding gestuurd. Je moest een wit pakje, witte haarband en witte sokjes aan, als die maar een beetje te roze of
verwassen waren, werd je weggestuurd. Joke’s wereld stond
op de kop na de afwijzing. ‘Mijn hele leven was gericht op
ballet, en toen moest ik iets anders voor de toekomst bedenken. Ik heb nog een tijdje showballet gedaan, maar dat was
niet echt mijn ding, ik had er ook niet echt het figuur voor.’

Cum laude
De Argentijnse tango kwam pas veel later in beeld. ‘Na een
paar jaar zoeken, werken en cursussen volgen heb ik een
beroepskeuzeonderzoek gedaan. Daar kwam uit dat ik een
universitaire opleiding zou moeten kunnen doen. Ik wist niet
wat ik hoorde. Na zeven jaar geploeter was ik van de mavo
gestuurd en uiteindelijk had ik met moeite een diploma op
de moedermavo weten te halen. Ik had mij altijd heel dom
gevoeld, ik vond er geen klap aan op school en ik spijbelde
geregeld. Dus ik geloofde er niks van. Ik was inmiddels 25
en had nog hoogstens recht op twee jaar studiefinanciering.
Maar omdat ik het standpunt bezigde dat ik als ik veertig was
geen spijt wilde hebben van dingen die ik níet gedaan had,
waagde ik een poging. Niet op de universiteit, maar ik ging
een hbo-opleiding volgen. Omdat ik nog helemaal niet goed
wist wát voor opleiding, koos ik voor een brede, waarbij je in
het eerste jaar Personeel & Arbeid, Beroepskeuze en Psychodiagnostiek kon volgen. Psychodiagnostiek had vooral mijn
interesse. Ik dacht, als ik één keer met een psychologisch
onderzoek dát voor iemand kan betekenen wat voor mij het
testonderzoek betekende, dan is dat voldoende. Het ging
goed, ik haalde alles in één keer met allemaal goede cijfers.
Het was heel grappig: men adviseerde me na het eerste jaar
ander onderwijs, net als op de mavo. Maar daar adviseerde
men destijds huishoudschool of iets dergelijks, terwijl men nu
weer universiteit aanbeval. Maar ik was er nog niet klaar voor.
Cognitief misschien wel, maar emotioneel nog niet. Ik kon nog
steeds niet geloven dat ik tot een universitaire studie in staat
was. Ik ging door met de hbo-opleiding, kreeg langer studiefinanciering, werkte er dertig uur per week bij in een herenmodezaak en als balletjuf en slaagde uiteindelijk cum laude voor

die hbo-opleiding. Ik ging aan het werk als psychodiagnostisch
adviseur.’

Advies
Na een paar jaar bedacht Joke dat ze liever niet alleen mensen wilde beoordelen, maar ook begeleiden. ‘Ik koos voor een
studie haptonomie. Op een gegeven moment suggereerde een
docent van die opleiding dat de Argentijnse tango wellicht
iets voor mij was. Ik denk dat hij in de gaten had dat ik met
mezelf worstelde, met m’n vrouw-zijn en met het in contact
komen met mezelf. En verder had ik iets met controle, ik
moest altijd de regie over alles houden, had een heel groot
verantwoordelijkheidsgevoel, tot op het vervelende af. Ik
denk dat die combinatie die docent gemotiveerd heeft om me
de Argentijnse tango aan te bevelen.’ Joke ging niet direct op
het advies in, maar het bleef wel altijd in haar gedachten spelen. Een paar jaar later moest ze stoppen met ballet. Ze had
door de combinatie met hardlopen een blessure aan haar hielen opgelopen. ‘Maar dansen is mijn leven. Toen ik in de krant
een tangoles-advertentie tegenkwam, moest ik denken aan
het advies van de haptonomieleraar en ik meldde me aan.’

Durven loslaten
‘Ik vond het meteen geweldig’, vertelt Joke. ‘Al was er wel
heel veel dat ik moest afleren. Bij ballet gaat alles heel
beheerst, je hebt jezelf onder controle en weet precies wat
je moet doen. De Argentijnse tango is bijna het tegenovergestelde. Het is een unieke improvisatiedans, je hebt basistechnieken, maar je weet nooit wat er gaat komen, wat je partner
wil gaan doen en hoe je daar zelf mee om zal gaan. Je moet
de controle loslaten, het is ook veel aardser. Met mijn zus ging
ik vaak naar Nataraj-feesten, om heerlijk vrij te dansen, maar
dit was toch anders. Tango dans je met z’n tweeën. Ik moest
er zo aan wennen. Elke keer als er iets kwam dat ik niet verwachtte, verstijfde ik, met als gevolg dat ik me als het ware
terugtrok, waardoor je elkaar kwijt raakte. Het duurde best
wel een tijdje voordat ik daar goed op leerde inspelen. Voor
de Argentijnse tango moet je misschien wat rijper zijn, zelfbewust in elk geval, durven verbinden én loslaten. Als ik vrolijk ben, dans ik meer op het ritme, ben ik melancholiek, dan
dans ik meer op de melodie. Ook de stemming van de partner
bepaalt wat er gebeurt. Geen enkele dans is hetzelfde, het is
volkomen afhankelijk van wat er op het moment, op dat tijdstip, in die situatie, tussen twee mensen gebeurt. Het gaat om
contact maken en voelen, het is een dans van ontmoeten.’

Genieten
‘Voor mij kwam alles bij elkaar’, vertelt Joke. ‘Mijn balletachtergrond, haptonomie, Argentijnse tango. Het betreft dansen,
voelen, contact maken met jezelf, verbinden met de ander. Ik
geef nu wekelijks lessen, samen met m’n partner.’ De tango
zou goed gebruikt kunnen worden in relatietherapie, stelt
Joke. Ze volgt daar momenteel een opleiding in. ‘Het gaat
over initiatief nemen, over leiden en volgen, over toevertrouwen en vertrouwen en op je gevoel afgaan. Als het bij een
koppel niet lukt, dan dans ik met beide om te voelen waar de
kink in de kabel zit. Zo probeer ik ze weer een stap verder
te helpen. De sfeer er omheen is ook geweldig. Er zijn geen
wedstrijden, de een is niet beter dan de ander. Tango dansen
is genieten. Op onze les komt bijvoorbeeld een echtpaar dat
het in het dagelijks leven heel druk heeft, met vier kinderen
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en allebei een baan, en die beschouwen
dit gewoon als hun wekelijkse uitje, je
ziet ze ook enorm genieten tijdens het
dansen.’

Echt leven

Foto: Harry ten Klooster

De haptonomieleraar had het goed
gezien. ‘De tango heeft me veranderd.
Ik ben losser geworden, heb meer
zelfvertrouwen, en ik vind het leuker
om vrouw en vrouwelijk te zijn. Ik ga
ook veel meer voor het genieten in het
leven, terwijl ik vroeger juist leefde
omdat het moest, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik dans,
voel ik het leven stromen, dan ben ik
gelukkig. Ooit vroeg ik me vertwijfeld
af waarom we hier op aarde zijn, wat
het doel is en wat er van ons verwacht
wordt. Nu denk ik: ik wil écht leven. Ik
wil het niet alleen maar volhouden en
uitzitten, ik wil met passie en overgave
de dingen doen die ik doe. En dat wil
ik ook uitdragen, dat wil ik de mensen
meegeven. Vanuit de tango, en ook
vanuit mijn werk als haptotherapeute.
Zelfs als dat tot een conflict leidt.’ Als
Joke van een cliënt terug hoort dat de
therapie z’n leven positief heeft verandert, dan ervaart ze dat echt als een
megacompliment. ‘Dat geeft me heel
veel voldoening. Soms zie ik mensen
maar een paar keer, maar als je een
kleine koerswijziging kunt bewerkstelligen, kan dat op een mensenleven heel
veel betekenen.’
‘Ik leef nog steeds vanuit het idee dat
ik later geen spijt wil krijgen van de
dingen die ik niet gedaan heb. Ik wil
eruit halen wat erin zit. Vanmorgen ging
ik wandelen bij een zandverstuiving in
de buurt. De zon scheen, het was er
adembenemend. En dan sta ik daar,
alles ten volle tot me nemend. Zo wil ik
leven. Intens en vol passie.’
Kijk voor informatie op:
gevoelskracht.nl
tangoalegria.com

De Argentijnse tango
De Argentijnse tango is een stijl in muziek, dans en poëzie die eind negentiende eeuw ontstond in Buenos Aires en Montevideo. Het is begonnen met muziek vanuit een smeltkroes van culturen, waarbij op een gegeven moment een dans van de straat
ontstond die later is overgeslagen naar Europa. Daar vond men het allemaal in eerste instantie veel te vulgair, waarop er een
gekuiste ballroomversie werd gecreëerd. Inmiddels is de oorspronkelijke Argentijnse tango wereldwijd sinds het midden van de
jaren tachtig in opkomst. Het aantal Argentijnse tangodansers in Nederland bedraagt enkele duizenden. De gemiddelde leeftijd
van de dansers en danseressen ligt in de buurt van de veertig jaar, het opleidingsniveau is doorgaans bovengemiddeld. Op de
dansvloer treft men ook veel expats en een groeiend aantal buitenlandse studenten. Binnen de tango zijn er een groot aantal
lichaamsbewegingen waarmee gevarieerd wordt, zoals de ocho (voorwaarts en achterwaarts), sandwich (ofwel “mordida” op z’n
echt Argentijns), giro, sacada, entrada, boleo, barrida of arrastre, colgada, gancho, volcada en de molinete. (bron: wikipedia)
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Jenny Kamps

Geen

ENKELE
blaam

Zijn reclasseringswerker is er al. Ruim op tijd. We zitten aan de koffie en wachten op
Noël. Halftien was de afspraak. Vijf minuten later... Geen Noël. Tien minuten later...
Geen Noël. Twintig minuten later komt hij doodgemoedereerd aanzetten.
Ik zeg hem dat hij te laat is en dat de afspraak niet doorgaat. Hij moet maar een nieuwe afspraak maken. Fuck dit en fuck dat. Begrijp ik niet hoe belangrijk dit alles voor
hem is? Hij heeft een eigen woonplek nodig! Natuurlijk begrijp ik dat. Juist daarom zou
hij ook op tijd moeten komen. Vervolgens sta ik op om hem de deur te wijzen. Al scheldend loopt hij de deur uit. Hij is woest. Een K-wijf ben ik.
De reclasseringswerker en ik praten nog enige tijd door over hem. Het is een leuke
jongen om te zien maar ook een wandelende tijdbom. Totaal geen zelfinzicht heeft hij.
We vrezen dat het vroeg of laat weer mis zal gaan. We kunnen alleen maar hopen dat
hetgeen waarvoor hij dan wordt opgepakt niet al te ernstig is.
Nu zat hij vast vanwege een vechtpartij. De andere vechtersbaas is overleden. In de
optiek van Noël trof hem geen enkele blaam. Volgens de reclasseringswerker heeft
Noël in de afgelopen periode geen enkele keer berouw, schaamte, medelijden of wat
dan ook getoond. Wel had hij zelfmedelijden. Iedereen was tegen hem. Sport, gesprekken en al het andere hebben hem niet op andere gedachten kunnen brengen. Uiteindelijk nemen we afscheid met een ‘tot ziens’, want wat mij betreft maken we gewoon
een nieuwe afspraak.
Er komt een nieuwe afspraak. Noël is er en zowaar op tijd. Hij biedt zelfs zijn excuses
aan. Hij heeft nog steeds een plek om te wonen nodig. We staan stil bij de verplichting
van werk of scholing. Uiteraard wil hij dat wel maar het moet wel goed betalen. Ik
moet ook goed begrijpen dat hij niet iedere dag kan werken. Hij heeft ook tijd nodig
om te chillen... Chillen is prima, maar dat kan ook ’s avonds, merk ik op. In een klap
verandert de sfeer. Wederom ben ik een K-wijf dat zijn leven kapot wil maken, ik
discrimineer ook nog eens en bovendien heb ik geen hart voor mensen. Op een goede
en correcte manier wordt het gesprek beëindigd. Bij mezelf denk ik iets wat minder
correct is... iets met in de str... zakken.
De reclasseringswerker en ik komen tot de conclusie dat er geen derde gesprek komt.
Het lontje van Noël is te kort. Ook andere jongeren zouden door hem gevaar kunnen
lopen.
Korte tijd later krijg ik een telefoontje van de reclasseringswerker. Wederom is Noël
opgepakt. Deze keer heeft hij iemand met een pistool bedreigd. Wederom treft Noël
geen enkele blaam... De ander dwong hem daartoe.

Jenny Kamps is deskundige
op het gebied van wonen en werken
met zwerfjongeren
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Mathilde van Hulzen

Iets voor de

Jacqueline Bouwhuisen praat niet over beesten, maar over dieren. En ze zegt
‘overleden’ in plaats van dood. Nuchter en kordaat steekt ze haar handen uit
de mouwen bij de Dierenambulance. ‘Hier kun je echt iets betekenen.’

E

Een kat die met z’n kop muurvast in een conservenblikje zit, de meeuw met een vishaak door zijn snavel.
Een paard dat door de vloer van de trailer trapt en
gewond raakt, midden op een drukke weg. Een das in
een kelder, een verdwaalde jonge struisvogel. Een mevrouw
vindt een zeldzame vuursalamander op haar terras. Liefst 28
gedumpte fretten in een bos. En dan natuurlijk nog alle verdwaalde of gewonde honden, katten en andere huisdieren. De
55 medewerkers van de Dierenambulance in Nijmegen (DAN)
helpen deze dieren, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in
de week.
Jacqueline Bouwhuisen werkt fulltime als vrijwilliger bij de
Dierenambulance, inmiddels al bijna twintig jaar. Het is haar
lust en haar leven. Na een rustige nachtdienst neemt ze even
de tijd voor een praatje. ‘Ik ben opgeleid als radiodiagnostisch laborante en heb eerst bij een ziekenhuis gewerkt.
Daarna kreeg ik een kind en toen ben ik tien jaar thuis
geweest. In die tijd was het nog niet gebruikelijk dat je bleef
werken als je moeder werd. En de kinderopvang was nog erg
duur. Ik vond het trouwens ook belangrijk om thuis te zijn bij
mijn zoon.’
Een gezapig huisvrouwenbestaan was het absoluut niet. ‘In de
tien jaar dat ik thuis was, heb ik veel bestuurswerk gedaan bij
verenigingen. Iets voor de maatschappij willen doen, dat zit
gewoon in me.’
Toevallig kwam Jacqueline in aanraking met de Dierenambulance. Binnen de kortste keren was ze aan het werk verslingerd. ‘Hier ben ik helemaal op mijn plek. Ik wil iets voor mens
en dier betekenen, en als vrijwilliger doe je werk dat anders
niet gebeurt. Zonder vrijwilligers blijft die gewonde vogel
ergens tussen dakrand en stoep liggen. Zo simpel is het. Dus ik
kwam dit tegen en nu zit ik er nog!’

Achter elk dier staat een mens
De smalle inrit van de DAN ligt aan de Thijmstraat, daarachter
ligt een verrassend groot terrein. Behalve de binnenopvang
staat er ook een buitenopvang met zes rennen voor allerlei
vogels zoals eenden, uilen en zwanen. Schildpadden kunnen
hier ook terecht. Voor egels is er een aparte opvang in een
omgebouwd tuinhuisje. Buiten staat eveneens een grote opvang voor konijnen en cavia’s. ‘Als je nog een cavia zoekt voor
je kinderen...’ glimlacht Jacqueline. ‘We hebben er genoeg.’
Binnen kunnen grote en kleine dieren worden opgevangen:
katten en honden, maar ook cavia’s, tamme ratten en parkietjes. In een andere ruimte is er plaats voor inheemse, wilde
dieren: vossen, eekhoorns en vleermuizen bijvoorbeeld.
Een quarantaineruimte dient voor de eerste opvang in de
avond en nacht en voor dieren met vermoedelijk een besmettelijke ziekte. Ook is er een ruimte waarin overleden huisdie-
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ren worden gelegd, met daarnaast een speciale ruimte waarin
mensen rustig afscheid kunnen nemen. ‘Met dat verdriet moeten onze dierenverzorgers om kunnen gaan. Soms is dat best
moeilijk, bijvoorbeeld als huilende kinderen voor de laatste
keer naar hun geliefde poes of hond komen kijken.’
Eigenlijk werkt Jacqueline meer met mensen dan met dieren.
‘Achter elk dier staat een mens. Of het nou een wild dier is of
een huisdier. Mensen bellen ons op als ze een ziek of gewond
dier zien. Dan zijn ze vaak heel emotioneel. Dus als je niks
met mensen hebt en niet met mensen kunt omgaan, is deze
baan helemaal niks voor jou. Je moet een echte hulpverlener
zijn en niet zelf met problemen rondlopen. Want dan sta je
niet fris en objectief tegenover anderen en grijpt het werk je
te veel of juist te weinig aan.’
Jacqueline heeft ervaren dat mensen het werk bij de Dierenambulance onderschatten. ‘Een beetje honden en katten aaien, denken ze soms. Maar hier krijg je te maken met
dieren die aangereden zijn of ziek, of ze zijn de weg kwijt en
zwerven. Het zijn allemaal gestresste dieren, die staan echt
niet op jou te wachten als hulpverlener. Dus je moet veel
van dieren weten en er goed mee kunnen omgaan. Ook als ze
agressief zijn door angst of pijn.’
Hetzelfde geldt voor de baasjes en voor omstanders. ‘Mensen
zijn bijna altijd blij als je komt, maar bij een ongeval vinden
ze bijvoorbeeld al snel dat je te laat arriveert. Dan krijg je
boze reacties. Later bellen ze dan op om zich verontschuldigen omdat het niet zo bedoeld was. Daar moet je tegen
kunnen.’
Nieuwe vrijwilligers krijgen een driedaagse startcursus.
‘Daarna weten we precies wie geschikt is voor het werk’,
zegt Jacqueline. ‘Je moet je aan protocollen kunnen houden,
en overleggen met je partner als je op de ambulance rijdt.
Maar je moet ook snel kunnen handelen, situaties goed kunnen inschatten en stressbestendig zijn. De dierenarts en de
brandweerman die hier werken, vinden dit nog steeds een
spannende job.’

Liefde moet van twee kanten komen
Jacqueline begon zelf voor een paar dagen in de week als
chauffeur op de ambulance. Daarna nam ze als centralist de
inkomende telefoontjes aan en coördineerde de dienstritten.
De laatste twaalf jaar is ze verantwoordelijk voor personeelszaken, perscontacten en de kennisbevordering bij de medewerkers. ‘Ik heb nu eenmaal de tijd om fulltime hier te zijn.
Naast de leidinggevende taken draai ik ook gewoon mee op
de werkvloer, want zo houd je contact met alles wat er speelt
binnen de organisatie.’
Van dieren heeft ze altijd gehouden. ‘Vooral van honden en
paarden. Maar ik ben geen knuffelbeest. De liefde moet van

JACQUELINE
twee kanten komen. Het dier moet plezier beleven aan ons
en wij aan het dier. Dus ik ben absoluut geen kattenvrouwtje
of zo, met twintig dieren in huis. Gewoon één hond en verder
niks.’
Die ‘kattenvrouwtjes’ komt ze in haar werk regelmatig tegen.
‘In deze maatschappij zijn veel mensen eenzaam. Ze vinden
alleen troost en steun bij dieren. Heel triest. We maken regelmatig mee dat iemand met zijn geliefde huisdier een laatste
ritje naar een dierenarts maakt, helemaal alleen. Dat vind ik
erg, dat zo’n persoon niemand heeft die even mee kan gaan
om hem of haar te ondersteunen. Die ritten doen wij heel
vaak en het geeft voldoening dat je dan zelf die ondersteuning
kan bieden. Dan ben je er niet voor de hond of kat, maar voor
het baasje.’
Lastig vind ze vooral de onmacht als ze ziet dat een dier
gebruikt of mishandeld is. ‘Wij zijn laagdrempelig, we komen
achter elke voordeur. Dan zie je een hond die te veel klappen
heeft gehad, of een mevrouw die te veel dieren heeft en alles
verwaarloost. Ik probeer nooit iemand te veroordelen, want er
zit altijd een verhaal achter. Maar we melden het wel bij de
verantwoordelijke instanties zoals de gemeente of de dierenbescherming en die gaan er dan mee verder.’
Zo hebben de vrijwilligers van een dierenambulance een extra
maatschappelijke taak. ‘Huiselijk geweld gaat bijvoorbeeld
vaak samen met dierenmishandeling. Onze medewerkers leren
daarom tijdens hun opleiding dat ze bij dierenmishandeling
ook goed om zich heen moeten kijken. Want misschien worden
kinderen en vrouwen ook mishandeld. Die signalen geven wij
dan door aan de gemeente. Vaak worden die gezinnen al behandeld, maar het kan zijn dat het nog niet bekend is.’
De dierenambulance werkt nauw samen met andere organisaties zoals de brandweer, politie, andere (dieren)opvangcentra
en maatschappelijke organisaties. Jacqueline: ‘We brachten
eens verdwaalde dieren terug bij een mevrouw en zagen

overal geld liggen, een brandende sigaret op de vloer, bloed
aan de muur. Dan weet je dat het niet goed is. Toen hebben
we de thuiszorg ingeschakeld.’
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om zwerfdieren te laten
opvangen. Daarvoor hebben Nijmegen en acht andere omliggende gemeenten een contract afgesloten met de DAN. ‘Maar
die vergoeding dekt nauwelijks onze kosten. We zijn dus erg
blij met alle giften, donaties en legaten. Voor het vervoer
van dieren naar en van een dierenarts rekenen we een kleine
bijdrage.’

Virus
Moeilijke situaties zijn er regelmatig. Zoals die ene keer dat
twee honden hadden gevochten en de ene de andere hond had
doodgebeten. Jacqueline bracht de overleden hond naar de
dierenarts en moest vervolgens de andere hond ophalen omdat
hij in beslag werd genomen. ‘Die eigenaar had ook verdriet en
daar moet je dus ook voor open staan.’
Omgaan met overreden dieren is niet leuk. ‘Ook als ze er niet
meer uit zien, moet je ze van de straat rapen. Dat doe je dus,
want het is je werk, klaar. Maar als het een hond is die erg
op je eigen hond lijkt, dan voel je dat wel hoor. In onze koffiekamer komen dan later de verhalen los. Dan praten we die
gevoelens van ons af.’
Dat het werk van de andere kant veel voldoening geeft, blijkt
uit het feit dat veel vrijwilligers al meer dan tien jaar bij de
DAN werken. ‘Als je eenmaal met het virus bent besmet, dan
blijf je’, constateert Jacqueline. ‘Het is heel afwisselend,
spannend en je merkt aan alles dat je veel betekent voor
mens en dier. Soms ben ik wel eens moe van het vele werken,
want je draait een hoop uren. Maar het blijft leuk. Tegenover
het doorbuffelen staan ruimschoots voldoening en erkenning.’
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BAS
voor

Een goedlachse wildfotograaf.
Dat is Bas Worm. Vicevoorzitter van
Vereniging ‘Het Edelhert’ en
wateringenieur van beroep.

H

ij neemt mij een middagje mee naar het Deelerwoud om naar wild te speuren, met de bedoeling
om het te fotograferen. We rijden met de auto door
het hobbelige veld en zien al snel de eerste damherten. Vijf stuks, waaronder twee kalfjes. Bas rijdt soms rond
door het veld maar zit meestal uren stil achter een camouflagenetje met zijn fototoestel paraat om te fotograferen wat er
voorbij komt. Toch een bijzondere hobby voor iemand die in
Enschede woont. ‘Als kind mocht ik mee met ome Ton. Ome
Ton woonde in de Imbosch en in de zomervakantie mocht ik
kiezen waar ik naartoe wilde, maar ik wilde altijd naar mijn
oom en tante op de Veluwe. En dan ging ik natuurlijk met
hem mee het bos in. Hij was jachtopziener daar, we kwamen
overal in het bos. Ik mocht er ook vaak in de weekenden naar
toe.’ We rijden verder: weer vijf damherten.

Spijbelen
De vader van Bas was van ‘geen flauwekul’. Maar één keer per
jaar streek hij met zijn hand over zijn hart en dan mocht Bas
een dagje spijbelen. ‘In de bronsttijd als de edelherten met
veel spektakel vechten om de vrouwtjes dan hoefde ik die ene
vrijdag niet naar school. Mijn vader was hoofd van de lagere
school. Ik mocht dus nooit van school wegblijven of ik moest
wel heel ziek zijn, maar die ene vrijdag per jaar, dan zette hij
mij met een grijns op de bus. Mijn oom of tante haalden me
in Rheden van de bus en dan mocht ik mee naar hun huis diep
in het bos. Ik herinner me nog dat ik daar in mijn zolderkamertje op bed lag en vanuit mijn bed de edelherten hoorde
burlen. Probeer dan nog maar eens te gaan slapen. En dan ‘s
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morgens heel vroeg opstaan en achter mijn oom aan het veld
in sluipen. Machtig mooi! In die tijd was het volgens mij ook
altijd kouder in september, althans ik herinner het mij zo.’ Bas
wijst naar links: drie edelherten, waaronder één spitser, een
hinde en een kalf. ‘Een spitser is een mannetje van één jaar
die nog bij het vrouwtjesroedel leeft.’

Reeën
Als kind was Bas, buiten schooltijden, eigenlijk altijd in het
veld te vinden. ‘Ik weet nog goed: mijn vader kreeg een verrekijker van mijn moeder op vaderdag. Ik was toen ongeveer
negen jaar. Deze verrekijker heb ik het meest in gebruik
gehad. Altijd liep ik met dat ding om. Buiten schooltijd was ik
in het veld te vinden. We woonden tegen de Duitse grens aan
en in het begin moest ik aan de douane de kijker laten zien,
wilden ze controleren of er geen koffie inzat om te smokkelen.
Later wisten ze wie ik was en wezen ze me zelfs speciaal aan
waar ze de reeën gezien hadden.’ Op dit moment is Bas bezig
een boek te schrijven over reeën. ‘Een boek schrijven is veel
werk, ik had het eigenlijk al af willen hebben, maar dat is het
nog niet. Het wordt een verzamelwerk over het observeren
en herkennen van reeën. Alles moet erin komen te staan.’ We
zien weer drie edelherten en ook drie damherten. Verderop
een groepje van acht damherten, vrouwtjes met kalfjes.

Wateringenieur
Bas ging naar de bosbouwschool in Velp, aanvankelijk met de
bedoeling om boswachter te worden. ‘Het eerste jaar op de
bosbouwschool is een algemeen jaar. Na dat jaar moet je een
keuze maken voor bos of water. Ik koos voor water, omdat ik
al snel in de gaten kreeg dat je als hbo’er weinig kans had om
boswachter te worden.’ Bas koos dus voor water, maakte de
bosbouwschool af en studeerde daarna ook nog in Wageningen.
‘Ik studeerde wat sneller af en had daardoor een jaar extra
over. Dat heb ik goed besteed door aansluitend bij dierecoloog

Sip van Wierden nogmaals af te studeren, op terreingebruik
door edelherten. Sip was een secondant van bioloog Harm van
de Veen, de man die de begrazing met Schotse Hooglanders in
de Imbosch introduceerde.’ Bas wijst me twee damherten aan
en achter een bosje vandaan komen drie damherten aanlopen,
met twee kalfjes.

Enschede
Bas woont met vrouw en drie zonen (11, 9 en 6) in Enschede.
‘Toen ik een aantal jaren bij een adviesbureau in Deventer
had gewerkt was ik toe aan iets nieuws en heb toen op twee
plaatsen gesolliciteerd. In Wageningen en in Almelo. Ik kende
mijn vrouw toen al en wij spraken af dat onze gezamenlijke
woonlocatie af zou hangen van welke baan ik zou krijgen.
Als ik de baan in Wageningen zou krijgen zou ze naar mij toe
komen om op de Veluwe te gaan wonen, maar als het de baan
in Almelo werd dan zou ik naar haar toe komen om in Twente
te gaan wonen. Het werd Twente.’ En daar woont hij nog met
zijn gezin, in Enschede. Hij werkt als beleidsmedewerker bij
het Waterschap Regge en Dinkel, heeft een eigen adviesbureau, waarvoor hij lezingen geeft.

Vereniging ‘Het Edelhert’
Bas zit al bijna acht jaar in het bestuur van vereniging ‘Het
Edelhert’. ‘Mijn tijd in het bestuur zit er bijna op, maar ik kan
altijd nog adviseur van de vereniging worden. Ik werk graag
voor de vereniging. Ik geef overal in den lande lezingen over
‘onze’ herten.’ De vereniging behartigt de belangen van edelherten en damherten. ‘De damherten zitten bijvoorbeeld in
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar leven de bruin-wit
gevlekte damherten. In het Deelerwoud leven juist vooral de
effen donker gekleurde damherten. In de waterleidingduinen
is op dit moment een probleem met de damherten. Er zijn
er onlangs al verschillende gestorven. Men denkt dat het aan
het voedselaanbod ligt, maar er zijn aanwijzingen dat het wat
complexer ligt. Om te beginnen sterven alleen de oudere mannetjes. Als er echt een voedseltekort zou zijn, dan zouden ook
kalveren en vrouwelijke dieren sterven. Hoogst waarschijnlijk
ligt het aan het raster dat recentelijk is geplaatst om het
gebied heen. Dit raster belet de herten om naar de weilanden
aan de rand van de duinen te gaan om te eten, en hierdoor
kunnen ze ook niet de drukke wegen oversteken waar dan ongelukken kunnen gebeuren. De bronsttijd van de damherten is
net voorbij, dat is in oktober en november, en in die tijd eten
ze niet. De tijd is dus betrekkelijk kort om na de bronst weer
op krachten te komen voordat de winter intreedt. In deze
korte tijd moet er veel gegeten worden om weer op te vetten.
Doordat ze niet naar de voedselrijke weilanden kunnen om
bij te eten, komen ze tekort om de winter aan te kunnen. De
gevolgen daarvan zien we nu.’
We stappen even uit de auto, er vliegen twee houtsnippen op.

De ruimte
Bas is er voor dat het wild de ruimte krijgt. ‘Het wild was
hier eerder dan wij en vroeger konden de edelherten bijvoorbeeld tot in de uiterwaarden komen om te grazen. In de
uiterwaarden krijgen ze mineralen binnen die ze op de Veluwe
niet of slechts beperkt krijgen. Er was een voortdurende trek
van edelherten. Daarna zijn wij mensen het leefgebied van
de edelherten gaan inperken. Ze konden alleen binnen de
afrastering op de hoge droge bult die de Veluwe is blijven.
Hierdoor kregen ze wel minder mineralen binnen, maar dit losten de wildbeheerders op door likstenen her en der in het veld
te plaatsen. Ook werden ze in die tijd bijgevoerd. Dit moest
omdat er minder natuurlijk voedsel in het bos beschikbaar was
dan nu en omdat schade door gevreet aan het bos toen veel
minder getolereerd werd; houtproductie was nog een serieuze

zaak!’ Eind jaren negentig is men begonnen met het weer
verwijderen van de rasters tussen gebieden op de Veluwe.
Het wild mocht weer van het ene bosgebied naar het andere
trekken. ‘Dit was een grote vooruitgang. Door natuurlijke
bosontwikkeling kwam er meer natuurlijk voedsel beschikbaar
en hoefde er eigenlijk ook niet of nauwelijks meer bijgevoerd
te worden. Tegenwoordig mag het wettelijk niet eens meer,
op wat ‘lokvoeren’ na. In die tijd bouwden ze ook de eerste
wildviaducten, tegenwoordig ecoducten genoemd. Het wild
kon hierdoor ook over de snelwegen naar andere gebieden.
Dit was nodig omdat de mannelijke edelherten van nature
trekkers zijn. Vrouwtjes blijven wel op hun geboortegrond,
maar de mannen trekken weg. En als het dan bronsttijd wordt,
zoeken ze de vrouwtjes weer op. Een mannetjeshert verzamelt dan zoveel mogelijk vrouwtjes om zich heen en verdedigt
zijn roedel soms zelfs met zijn leven. Andere mannetjes willen
zo’n roedel wel overnemen en dat doen ze niet zachtzinnig.
Het is dus een spannende tijd voor ze. Een tijd waarin ze, net
als de damhert mannetjes, ook niet eten. De bronsttijd is een
jaarlijks terugkerend spektakel en duurt zo’n week of drie in
september en oktober.’

Wildviaducten
Het wildviaduct Terlet is in 1990 gebouwd. Er is bijgehouden
welke dieren er per nacht het viaduct passeerden. ‘Van de
toenmalige consulent faunabeheer van het Ministerie van
Landbouw kwam het verzoek of ik de verzamelde telgegevens
in een rapport wilde verwerken. In het eerste jaar maakten
gemiddeld twaalf edelherten per nacht gebruik van het ecoduct. Zes jaar later waren dat er al achttien gemiddeld. Dat
was veel meer dan verwacht. Maar er maakten ook dassen,
zwijnen, reeën en damherten gebruik van. En ook muizen en
zelfs vleermuizen, die de snelweg ook bij voorkeur ter plekke
van het ecoduct overstaken. Er bleken veel meer dieren gebruik te maken van de ecoducten dan verwacht.’

Dassen
Er leven ook dassen op de Veluwe. ‘Op een goed moment ontdekte ik dat de dassen op de Veluwe veel vroeger op de avond
uit hun burcht komen dan bijvoorbeeld bij ons in Twente. Als
ik ging posten in de buurt van een burcht om ze te fotograferen, dan was het in Twente altijd al donker voor ik ze zag en
op de Veluwe vaak niet. Ik heb dat nagevraagd en leerde dat
dassen op de Veluwe meer tijd nodig hebben om hun voedsel
bij elkaar te scharrelen en dus eerder op de avond moeten
beginnen. Kijk, dat vind ik nou leuke dingen om te weten.’

Vossen
‘Ik ben ook dol op vossen. De vossenjacht vind ik vaak vreselijk. Als er bijvoorbeeld in een gebied alle weidevogels worden
opgevreten door vossen of als je om de korhoenders te beschermen de vossenstand wat lager wilt houden, dan begrijp ik
dat heus wel. Maar om in zijn algemeenheid zomaar overal op
vossen te jagen, daar ben ik niet voor. De vossenstand wordt
bepaald door het voedselaanbod. Als er veel voedsel is krijgen
ze meer jongen dan wanneer er weinig voedsel is.’

Koninginnedag
Op Koninginnedag zit Bas in de natuur. ‘Op die dag heb ik
meermalen het geluk gehad dat vossewelpen voor de eerste
keer uit hun hol komen. Natuurlijk zal dat vast ook wel al een
paar dagen eerder gebeuren, maar rond die tijd gebeurt het.
En op die dag ben ik vrij natuurlijk, net als vele andere Nederlanders. Er is niets mooiers dan de jonge welpen onwennig uit
hun hol te zien komen en met elkaar te zien spelen.’

Deelerwoud
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In het Deelerwoud leven donkere damherten. Damherten zijn
net iets kleiner dan edelherten, maar weer groter dan reeën.
‘Deze damherten leefden vroeger in een afgesloten deel van
het Deelerwoud, maar nu kunnen ze vrij over de Veluwe lopen.
In het Deelerwoud zit nog steeds een grote populatie.’ Wilde
zwijnen leven er ook, je ziet overal de wroetsporen. ‘De wilde
zwijnen hebben het moeilijk deze winter, nu er in de herfst
weinig eikels en beukennootjes zijn gevallen.’ Her en der zijn
plasjes water waar ze graag in gaan. ‘Zo’n plas heet een zoel,
daar wentelen ze zich in de modder. Dit doen ze om de parasieten kwijt te raken. Na het badderen schuren ze zich tegen een
boom. Onder op de boom kun je dat zien, daar zit een grijs stuk
van de modder en de haren uit de vacht kun je in de boomschors terugvinden.’

Edelherten
‘Er leven op dit moment zo’n twee-en-een-halfduizend edelherten op de hele Veluwe. Dat is wel eens anders geweest. Voor
de oorlog werden ze niet meer beschermd en waren er nog
maar enkele tientallen. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en
mensen hadden honger, er was geen toezicht en er werd dus wel
het een en ander gestroopt. Na de tweede wereldoorlog waren
er dus helemaal niet veel meer over. Heel langzaam en met
beleid is de populatie weer opgebouwd. De populatie wordt nu
‘duurzaam’ in stand gehouden. Ik ben er niet tegen dat er gejaagd wordt. In dit geval moet je zelfs officieel van ‘beheren’ in
plaats van jagen spreken. Zo’n populatie groeit elk jaar en hoe
langer je wacht met je aantalsbeheer des te meer er het volgend jaar geschoten moeten worden. Je kunt de populatie wel
door laten groeien, maar er moeten ook boeren op de Veluwe
hun brood kunnen verdienen. En op de Veluwe doen ze ook aan
bosbouw en willen de mensen ook veilig van A naar B kunnen
rijden zonder al te veel aanrijdingen. Het draait bij het vinden
van edelherten in het veld in principe om drie dingen: voedsel,
rust en voortplanting. Als je dat weet te ‘zien’ in het veld, dan
heb je waarschijnlijk de herten al gevonden.’

Hoogzit
We gaan de auto uit en sluipen door het bos tegen de wind
in naar een hoogzit. In dit geval een stoeltje dat op zo’n vier
meter hoogte tegen een boom aan getimmerd is. Af en toe mag
hij hier gebruik van maken om wild te fotograferen. ‘Ik ben hier
gister nog geweest om te kijken of en zo ja waar het wild liep.
Ze liepen hier toen langs om op de hierachter gelegen weiden
te grazen bij het vliegveld Terlet. Om die reden ga ik nu hier op
de hoogzit zitten, ze zouden hier langs moeten komen.’ Minuut
na minuut, kwartier na kwartier, uur na uur verstrijkt. Er komt
geen wild langs. ‘Tja, dat kun je ook meemaken. Soms komt er
veel en soms komt er niks. Het waait ook wel stevig vandaag,
en daar zijn ze niet dol op. Maar evengoed lekker om hier even
te zitten.’ Als we aanstalten maken om de hoogzit te verlaten,
komen er ineens negentien edelherten uit het dichte bos verderop. Ze lopen voorzichtig de vlakte op. Ze zijn te ver weg en
het is te donker om nog te fotograferen, maar het is prachtig.
Als we teruglopen naar de auto steken er nog twee hindes over
en een spitser. Prachtig!

De stand
Dit brengt de eindstand voor vandaag op 28 damherten, 28 edelherten en 2 houtsnippen. Geen
slechte score!
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MENSEN

moeten draaien dan om

GELD

John Kemperman leidt een tuinenproject voor minima en hij neemt deel aan het
onderzoeksproject “de Kunst van het Rondkomen” waarin mensen die met financiële nood te kampen hebben of hadden, worden geïnterviewd. John is, ondanks dat
hij volledig is afgekeurd vanwege reuma, best gelukkig, vindt hij zelf. ‘Maar
als ik kijk naar hoe onrechtvaardig het verdeeld is in de maatschappij baal
ik, dit omdat mensen geen eenheidsworsten zijn.’

JOHN
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Marijke Mosterman

Het zou meer om

O

oit was John (51) bakker. Hij werkte in een broodfabriek, maar doordat hij in
het begin van de jaren 90 te kampen kreeg met reuma, werd hij met een sociaal plan ontslagen. ‘Achteraf bekeken heb ik daar een trauma opgelopen’,
vertelt hij. ‘Sommige mensen laten zich leven, die doen hun ding, volgen
patronen en denken er verder niet bij na. Ik kan dat niet, ik heb mijn individualiteit
nodig. Lopendebandwerk is niets voor mij.’ Inmiddels is John volledig afgekeurd, maar
dat betekent niet dat hij zich afkeert van de maatschappij en zich nergens meer mee
bemoeit. ‘Zeker niet. Ik maakte deel uit van de Adoptiewerkgroep, een groep mensen
die politici uit de Tweede Kamer en Gemeenteraad “adopteert”. Het is de bedoeling dat
die politici de mensen aanhoren die tussen wal en schip dreigen te komen door regelgeving en rechtlijnig denken. In dat kader geïmplementeerd in het project “Zwolle armoedevrij” bespraken we de grootste problemen van mensen met een uitkering: ze hebben
weinig perspectief op verbetering van hun leefsituatie, nauwelijks contacten en ze eten
ongezond. Op deze wijze ontstond het tuinenproject. In dit project kunnen mensen met
een uitkering twee jaar gratis in een volkstuin voor eigen gebruik werken. Zo kunnen ze
leren hoe het moet en ontdekken of het wat voor hen is en of ze na twee jaar verder
willen gaan met een eigen tuin.’ Het project was een samenwerkingsproject met Stichting Cliëntenperspectief (CliP), een landelijke organisatie die groepen en organisaties
ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal
beleid. Het plan werd met veel enthousiasme ontvangen. Inmiddels begeleidt John drie
tot zes mensen in zijn tuin van 300 vierkante meter.

Structuur
‘Een directeur van een hulpverleningsorganisatie vertelde onlangs dat zeven procent
van de mensen die hulp nodig hebben, zich niet laat helpen’, zegt John. ‘Dat gaat er
bij mij gewoon niet in. Ik vind dat niet acceptabel. We moeten het niet pikken dat
de maatschappij die mensen laat vallen. Als ik daar wat in doen kan, dan graag.’ Het
tuinenproject is een van de middelen. ‘Ik onderricht de mensen, ze krijgen van mij
begeleiding. Als je langdurig werkloos bent, is het moeilijk om de structuur weer op te
pakken en dat leer je in zo’n tuin. Gemiddeld genomen moet er per dag minimaal een
uur aan besteed worden. Als je in de zomer twee weken niet komt, staat het onkruid
tot aan je knieën. Ik verwacht dus verantwoordelijk gedrag. Ik geef structuur, ze kunnen netwerken met mensen die in het zelfde schuitje zitten als zij zelf, ze doen sociale
contacten op en verleggen hun grenzen. Kijk, werken is niet alleen geld verdienen, het
is zoveel meer. Als je niet meer werkt, ontdek je pas wat je allemaal mist. En terwijl ze
bezig zijn, verbouwen ze ook nog gratis hun eigen biologische groente.’ Het afvalpercentage bedraagt ongeveer vijftig procent. ‘Er komt best veel bij kijken en de mensen hebben allemaal een rugzakje. In het begin lijkt het ze hartstikke leuk, maar dan
gebeuren er weer allemaal dingen die hen van de tuin afleiden en dan zijn ze weg. Maar
die andere vijftig procent, daar doe ik het voor. Er is bijvoorbeeld een hardwerkende
man uit Afghanistan die nu zelfstandig verder gaat, evenals iemand met een Wajonguitkering. Leuk om te zien hoe zij het oppakken.’

Sociaal draagvlak
‘Weet je’, zegt John, ‘tegenwoordig gaat het niet meer over mensen, het gaat over
geld. Het gaat altijd over geld. Het sociale draagvlak verdwijnt steeds meer, terwijl
ik juist denk dat we daar naar terug moeten. Ik kan me wel bij de dingen neerleggen,
maar dat zit niet in mij. Ik ben heel plichtmatig en gedreven. Wat ik doe, doe ik vol
commitment. Dat wordt niet altijd gewaardeerd, maar zo zit ik gewoon in elkaar. Zo
werkte ik ook op de broodfabriek. Regelmatig word ik nog wakker van nachtmerries
over mijn werk daar. Ondanks de reuma ging ik in eerste instantie gewoon door. Ik heb
mezelf zo geforceerd dat ik er fibromyalgie bij kreeg en alleen nog met behulp van
prednison op de been kon blijven. In die tijd ben ik ontslagen. Het kwam allemaal bij
elkaar. Reuma is een afwijking, een auto-immuunziekte, waarbij het gewrichtsweefsel door ontstekingen beschadigt. Het is niet te genezen, maar de medicijnen om het
te onderdrukken zijn de laatste jaren wel beter geworden. Je moet het zien als een
kabbelend water. Als je teveel gaat doen, gaat het klotsen en dus mis. Ik was vorig jaar
twee weken bij mijn zoon die voor z’n studie in Caïro zat, en daar ging het prima. Maar
toen ik thuis kwam, heb ik het geweten. Ik had alles weer geforceerd en daar heb ik nu
nog last van.’
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Handreikingen
De reuma heeft John niet veranderd. ‘Ik heb wel meer tijd
gekregen om over de dingen na te denken. Maar toen ik twee
jaar thuis zat, merkte ik dat ik steeds meer verstijfde. De
reumatoloog adviseerde me om bijvoorbeeld fitness te gaan
doen, maar ik besloot met mijn moeder een tuin te beginnen.
Met het tuinenproject als gevolg.’ Al doende kwam John ook
in aanraking met andere projecten voor minima, zoals “De
kunst van het rondkomen”, waarbij mensen die in armoede
leven elkaar interviewen en filmen, om het armoedeprobleem
te belichten en aan te pakken. ‘Daar doen allerlei mensen aan
mee, van laag- tot hoogopgeleid, die problemen voor de kiezen hebben gekregen waarbij ze zijn genoodzaakt om dingen
te relativeren. Ik ben niet zo idealistisch om te zeggen dat
armoede creatief maakt. Maar ik denk wel dat armoede geen
schande is, het is een lot dat je moet dragen. En je moet alle
tandjes bijzetten om daar doorheen te komen. Als er handreikingen zijn moet je niet te trots zijn, moet je je niet generen,
maar moet je die juist grijpen. Ik denk wel dat je, als je in
een betere positie komt, die mensen nooit moet vergeten.
Kijk, ik ben niet iemand die zwervers een euro geeft, maar
hun situatie grijpt me wel aan. Een straatkrant verkopen is
toch wel de meest mensonterende manier om aan geld te komen. Als ik hen was, zou ik voor het gemeentehuis gaan zitten
met een groot bord “zo gaat de maatschappij met ons om”. En
dan zou ik er blijven zitten tot de dood er op volgt. Want er is
geen mens die op straat hoeft te leven.’

Onrecht
John leeft zelf niet in armoede. ‘Ik doe mee aan het project
omdat ik voor deze mensen wil vechten. Het is niet zo dat ik
me verbonden met hen voel, maar ik vind het gewoon onrechtvaardig. Er zijn mensen die 150.000 euro per jaar verdienen,
terwijl een bijstandsvrouw met kinderen moet zien rond te
komen van 13.000 euro per jaar. Ze kunnen geen kant op, ze
moeten alles verantwoorden en kunnen nooit een schnabbeltje
bijverdienen. Terwijl zij net zo goed deel uit maken van deze
maatschappij. Wij zeggen dat we samen leven in een samenleving, maar het is geen samenleving, het is een egocentrische
wereld. En dat is waar ik de mensen op wil wijzen. Het is
schandalig dat er heel veel grote kantoorpanden leegstaan terwijl er mensen op straat leven. Dat supermarkten goed eten in
de container gooien vanwege overschrijding van de houdbaarheidsdatum, een vlekje, defecte verpakking of dergelijke. Ik
ben gewoon een realist. Iedereen heeft evenveel rechten op
deze aarde. Ik kan er niet tegen dat er mensen zijn die alles
naar zich toetrekken en anderen onderdrukken of betuttelen.’

Rationeel
‘Mensen mét geld geven af op mensen zónder geld, dat steekt
mij. Mensen krijgen een stempel opgedrukt. Het is niet zo dat
ik overdreven fanatiek ben, maar het houdt me wel bezig.
Kijk, ik ben volledig afgekeurd. De re-integratie is mislukt,
ik kan geen opleiding volgen volgens de regels. Ik ben lbogeschoold, maar mijn inkomen ligt te hoog. Dus ik ben niet
alleen vanwege reuma afgekeurd, maar ook financieel. Ik kan
met mijn achtergrond niet een inkomen genereren dat ik zou
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moeten verdienen, dan zou ik heel veel achteruit gaan. Ik heb
de politici met wie ik in de Adoptiewerkgroep in gesprek ging
nog voorgerekend dat als ze nu niet bijvoorbeeld 50.000 of
een ton in mij investeren, ik de staat uiteindelijk 1,2 miljoen zal kosten. Ze zeiden dat het aan het UWV lag, maar ik
weerlegde dat het UWV alleen maar de regels uitvoert, die
de heren politici bepalen.’ Volgens John denken veel mensen die ontslagen zijn als hij. ‘Ik ben rationeel. Ik ben niet
rancuneus, maar wel keihard. Zakelijk, maar toch sociaal. Of
ik mij een slachtoffer van de maatschappij voel? In zekere zin
wel. Je wordt beperkt in je vrijheid, zo voel ik het. Bezoldigde
betweters verschuilen zich achter regels, die mensen met een
uitzichtloos bestaan vertellen hoe ze hun uitzichtloze leven
moeten leven.’

Gevaarlijk
John windt zich op. ‘Op zich ben ik heel gelukkig, maar als het
over de maatschappij gaat, word ik hartstikke kwaad. Mensen zien het niet. Zien ze het wel, dan zijn het in mijn ogen
huichelaars. Men is bang om zijn eigen hachje, en dat begrijp
ik ook wel. Lijfsbehoud is een belangrijk goed. Maar we zien
dagelijks in de krant, op tv en in de politiek wat het resultaat ervan is. De onvrede bij iedereen ligt er dik op, anders
waren zelfs de heren politici het wel met elkaar eens. Ik denk
dat veel mensen op deze aardkloot huichelaars zijn. Als jij
dagelijks mensen over de vloer krijgt die aangeven dat ze met
een bijstandsuitkering niet rond kunnen komen en hulp nodig
hebben, en het raakt je op geen enkele manier, sterker nog:
je zegt keihard dat het niet kan en mag, hoe blind kan je dan
zijn of hoe bang voor je eigen hachje. Er zijn zoveel mensen die het niet kunnen bolwerken allemaal. Kijk maar eens
hoeveel klanten de voedselbank heeft. En dan heb je ook nog
de verborgen armoede, die tragische armoede die je niet ziet.
Mensen die hun huis niet meer kunnen betalen. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de geldnemer maar vooral
ook bij de geldgever, de bank die anderhalf keer de waarde
van het huis terugverdient. Ik las laatst de stelling dat mensen
met huursubsidie grote profiteurs zijn. Maar als je het goed
bekijkt kosten die per jaar 2 miljard euro, terwijl de hypotheekrenteaftrek jaarlijks 12 miljard euro kost. Wil je het mij
even uitleggen alsjeblieft. Rutte, Samsom… het zijn allemaal
charismatische idealisten; hartstikke gevaarlijk.’

‘In je eentje kun je misschien niet veel bereiken. Maar je kunt wel iets uitdragen en dan
hopen dat het overslaat en opgepakt wordt’,
concludeert John. ‘Ik wil uitdragen dat we ons
er een keer van bewust moeten worden dat
het niet alleen om geld draait. Dat vind ik heel
belangrijk. Daarom laat ik van mij horen. Ik
kan gewoon niet anders.’
Voor meer informatie over het tuinenproject:
stichtingclip.nl/volkstuin
Voor meer informatie over de Kunst van het Rondkomen:
dekunstvanhetrondkomen.nl

Janneke Pelle

de COACH

Als kind zat ik, tegen wil en dank, bij de plaatselijke handbalvereniging. Ik hield niet van
balsporten – zowel ballen als sporten verafschuwde ik. Dat had waarschijnlijk te maken met
mijn gebrek aan motorische capaciteiten.
En zo gebeurde het dat ik op tienjarige leeftijd voor het eerst in mijn leven een tegendoelpunt wist te voorkomen. Ik zag een bal aankomen, sprong omhoog met mijn linkerarm in de
lucht en hield het projectiel tegen. Ik schreeuwde het uit van de pijn.
De vrijwilligers van de EHBO waren duidelijk over mijn linkerpols: “Die zal wel gekneusd
zijn.”
De coach begeleidde mij terug naar het veld en vertelde dat ik wel verder moest spelen.
“Pas maar een beetje op met je pols, maar we hebben te weinig speelsters.”
Ik speelde met één arm. Later die dag ging ik via de huisarts en de röntgenafdeling naar de
gipskamer. Gebroken.
Enkele dagen later kwam mijn moeder de coach tegen.
“Hoe gaat het met Janneke?” vroeg ze.
“Niet zo goed, ze heeft haar pols gebroken,” antwoordde mijn moeder.
De coach trok wit weg, bood ontelbare malen haar excuses aan en was voor het leven getekend. Want dat zij mij met een gebroken pols had laten handballen, dat kon ze niet verkroppen.
Jaren gingen voorbij. Nadat het gips was verwijderd probeerde ik nog een paar maanden te
handballen, maar toen ik de zegen kreeg van mijn ouders schreef ik me zo snel mogelijk uit
bij de vereniging. Ik vulde mijn leven met andere zaken. Zaken die bij voorkeur níet met
sporten of ballen te maken hadden, en toch raakte ik geblesseerd. Een overbelaste rechterpols plaagde me regelmatig. Eén voordeel had het: een balsport zat er nu echt niet meer in.
Met een polsbrace om gingen de meeste bezigheden me gelukkig goed af.
Een vriendin vertelde over haar tante.
“Die ken ik,” reageerde ik. “Zij was ooit mijn handbalcoach!”
De vriendin kocht een huis en ik hielp haar klussen. Geestdodend werk was het, het schoonkrabben van de muren, maar al bijkletsend met de radio aan vermaakten we ons prima. De
bel ging en de vriendin liep naar de deur. Ik hoorde mensen elkaar uitbundig begroeten.
De oom en tante kwamen de kamer in. De tante groette mij enthousiast – “Dat is lang geleden!” – vroeg hoe het met me ging en zag toen mijn polsbrace.
Verschrikt, met haar hand voor haar mond, riep ze uit: “Heb je er nog zo veel last van?”

Janneke Pelle werkt in zorg en horeca,
is koorpianiste, recenseert theatervoorstellingen
en geeft elke week Nederlandse les aan een
inburgerende leeftijdgenote.
Bovenal houdt ze van mensen en hun verhalen.
Hierover schrijft ze op
http://weblog.theefiets.nl.
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Amsterdam Outsider Art

Bep Viergever

aka

BERT BROODJE
B

ep Viergever werd in 1960 geboren in
Rotterdam, als derde zoon in een gezin
van vier kinderen. Op 5-jarige leeftijd
verloor hij zijn moeder en werd hij door
zijn vader samen met zijn drie broers in een
kinderhuis geplaatst. In deze omstandigheden
kon hij niet anders dan als kind vroeg volwassen worden. Hij groeide op in verschillende
kinderhuizen en een pleeggezin, waar hij zich
zoveel mogelijk aanpaste aan de omgeving,
maar zich nooit helemaal thuis heeft kunnen
voelen. Vanwege groeiende problemen in het
pleeggezin en het ontbreken van de juiste
begeleiding voor Bep werd hij in 1975 in De
Wielingen in Amsterdam geplaatst, een huis
voor moeilijk opvoedbare kinderen. Hier kwam
hij voor het eerst in aanraking met softdrugs
en begon hij te blowen, wat oogluikend werd
toegestaan in het huis. Na twee jaar ontstond
er een opstand in De Wielingen, waarna Bep in
een jeugdhuis in Duivendrecht terechtkwam,
en uiteindelijk in een project voor begeleid kamerwonen. Inmiddels was hij ook in aanraking
gekomen met de punkscene in Amsterdam.
Regelmatig ging hij naar concerten in Paradiso,
en ook andere zalen en plaatsen in Nederland.
In de punkscene voelde Bep zich goed thuis. De
muziek werd voor hem het allerbelangrijkste,
waarbij die van de Sex Pistols voor hem een
uiting was van de woede die Bep in zichzelf
voelde. Hij werkte als vrijwilliger in Paradiso,
en als roadie van verschillende bands. In de
scene kwam hij als een van de vele punks in
aanraking met heroïne, waar hij korte tijd aan
verslaafd was. Dit was niet wat hij wilde. Zonder hulp van buitenaf besloot Bep af te kicken,
en de punkscene achter zich te laten.
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Enkele jaren later, in 1985, werd Bep vader.
Om zijn zoon goed te kunnen begeleiden als
vader, zocht hij hulp in verschillende therapievormen en de geestelijke gezondheidszorg.
Pas na lange tijd kwam de diagnose Borderline
Persoonlijkheidsstoornis (BPS). Bep heeft met
BPS leren leven en gaat hier dagelijks mee
om. Sinds enkele jaren heeft hij voor zichzelf
een nieuwe therapie gecreëerd: het vermaken van kleding in de do it yourself-stijl van
de vroege punktijd in Engeland. Geïnspireerd
door de creativiteit van de allereerste punks
en ontwerpers als Vivian Westwood maakt Bep
zijn eigen kleding, op zijn eigen manier. DID IT
MYSELF.
Toen Bep in de jaren tachtig broodjes bezorgde
in Amsterdam kwam hij in de Punk Platenzaak
‘’No Fun’’. Daar noemden ze hem onmiddellijk
Broodje en dat is tot op de dag van vandaag
zijn Geuzennaam gebleven. Bep werd Bert.
Bert Broodje verbouwt bestaande kleding tot
unieke draagbare Kunstwerkjes. Hij is tevens
Directeur van het pas geopende Punk-Museum
in Beverwijk. Iedere drager van zijn kleding
wordt op zich al een lopend Punk-Museum
want veel facetten uit die tijdsperiode zijn
terug te vinden op de colberts en overhemden.
Broodje pimpt elk kledingstuk desgewenst en
in overleg op tot een uniek, draagbaar Broodje Kunstwerk.

Bert Schoonhoven,
Galeriehouder Amsterdam-Outsider-Art.nl

Foto’s: John Melkens / Erna Ammeraal
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JENNIE

UNIEKE weg

Marjolein Horstman

Een

Jennie van der Wal, moeder van twee kinderen, is 540˚coach en gezondheidsadviseur. Ze komt uit het bedrijfsleven waar ze als HRM-adviseur werkte, en volgde
hierna haar hart richting de natuurgeneeskunde, aangevuld met onder meer een
opleiding tot Kindertolk volgens de PresentChild methode. Nu is het haar ultieme
droom dat mensen hun hart kunnen volgen door inzicht te krijgen in hun dromen
en blokkades. Ze werkt met bijzondere spiegelmethodes en met hulpmiddelen zoals
voeding, familieopstellingen, kruiden, NLP en andere technieken. Haar website
staat vol met dankbare verhalen van mensen die door Jennie geholpen zijn.
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D

e goedlachse moeder van een zoon (4) en een
dochter (2) heeft zelf ook zo haar ontwikkelingen
doorgemaakt in het volgen van haar gevoel, zo blikt
ze vrolijk terug: ‘Ik wilde altijd orthodontist worden, omdat ik graag met kinderen bezig wilde zijn. En ik vond
het wel interessant, want ik had zelf ook een beugel. Maar
op het vwo haalde ik een 7 voor natuurkunde en scheikunde,
terwijl klasgenoten een 9 haalden. Toen dacht ik “dan kan ik
dat blijkbaar niet goed genoeg”. Ik koos dus voor economische
vakken. Ik zat met tranen in de ogen in een les over balansen
opstellen en dacht “wat heb ik nou gekozen”. Ik slikte de tranen weg, want als je eenmaal een keuze hebt gemaakt dan ga
je daarvoor, vond ik toen. Wat was ik streng voor mezelf!’
‘Na het VWO was een vervolgstudie kiezen lastig omdat ik
door mijn vakkenpakket niet meer kon doen wat me echt leuk
leek. Uiteindelijk ben ik bedrijfswetenschappen gaan studeren
en heb ik mij gespecialiseerd in Human Resource Management. Wat ik me toen nog niet realiseerde is dat dit een hele
belangrijke basis is geworden voor mijn huidige onderneming:
Humans are resourcefull.’

Duur truitje
‘Toen ik net aan het werk was typte ik een keer natuurgeneeskunde in op Google, waarom ik dat deed weet ik niet meer.
Best wel bovenaan stond toen de opleiding in Meppel. De
vakken leken me heel erg leuk vanwege het holistische karakter. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar fysieke, sociaalemotionele, mentale en spirituele aspecten en dat ieder mens
uniek is. Het leek op dat moment geen optie om meteen weer
een nieuwe studie te doen. Ik ging eerst maar eens een keer
aan het werk.’
Jennie werkte in het bedrijfsleven bij een uitzendbureau, als
vestigingsmanager en als HRM-adviseur bij een internationale
organisatie. In die tijd raakte ze zwanger van haar eerste
kind. ‘Na de geboorte van mijn zoon besefte ik toch wel extra
dat het belangrijk is om mijn gevoel te volgen. Want als ik als
ouder gelukkig ben en mijn hart volg, dan geef ik het goede
voorbeeld aan mijn kinderen. Ik dacht toen, “ik ga gewoon
eens kijken bij die opleiding en dan is dat vast net zo als je
een heel duur truitje ziet in een hele dure winkel. Als je het
hebt gepast, blijkt het toch niet zo lekker te zitten.” Maar
toen ik op een open dag kwam, voelde het echt helemaal
goed. Ik dacht: dit vind ik leuk! Gelukkig stond mijn partner er
ook achter en besloten we ervoor te gaan.’

‘Ook nog dat theezakje!’
‘Toen ik anderhalf jaar later zwanger was van ons tweede
kindje kreeg ik een burn-out. Ik ging continu over mijn
grenzen heen door mijn verantwoordelijkheidsgevoel en
perfectionistische gedachtespinsels over mijn gezin, werk,
studie, familie, vrienden en sport. Ondertussen gierden de
de zwangerschapshormonen natuurlijk door mijn lijf. Ik weet
nog dat ik op een gegeven moment zin had in een kopje thee,
maar dat ik opeens helemaal moest huilen. Ik kon gewoon niet
meer bedenken dat ik naar de waterkoker moest lopen om het
knopje aan te zetten, dat ik het water daarna in een kopje
moest schenken, en dat ik er daarna óók nog een theezakje in
moest doen. Dat óók nog!’
‘Toen mijn dochtertje vervolgens werd geboren bleek ze een
huilbaby. Het effect van stress tijdens een zwangerschap

uitte zich precies zoals veel is onderzocht. Eigenlijk was zij
al stressgetuned geboren en bleef ze continu op haar hoede.
Slapen deed ze nauwelijks.’
‘Ik ging toen naar een psychotherapeut. Dat gaf me handvatten, maar ik leerde dat alleen praten niet genoeg is. Je
emoties bevinden zich in het limbische systeem van je hersenen en het praatcentrum in een ander deel. Dieperliggende
blokkades worden eerder aangeraakt door voetreflextherapie
of aromatherapie. Tijdens een voetreflexbehandeling stelde
de behandelaar mij dan ook precies de goede vraag, omdat
hij dat uit mijn voeten haalde, en toen barstte ik in huilen
uit, dan kwam het los. Uiteindelijk was het ook het inzicht
in de spiegel die mijn kinderen me voorhielden, dat bij mij
de gevoelige snaar raakte. Dat heeft mij en mijn gezin veel
gebracht. Mijn dochter sliep toen weer heerlijk.’

Het cadeau van kinderen aan hun ouders
‘Na de geboorte van mijn dochter was ik er dus al heel erg
mee bezig dat wat er gebeurt met mijn kinderen iets over
mij zegt. Je kan het eigenlijk niet los van elkaar zien. Ik had
eerder al bedacht dat ik echt iets wilde gaan doen met kinderen. Ik besloot zelf dan ook om ook de post hbo-opleiding tot
kindertolk, volgens de PresentChild methode, te doen om nog
meer handvatten te krijgen in de coaching van ouders.’
‘Ik leerde nog meer over hoe ontzettend nauw de relatie
tussen ouder en kind is dan ik al wist. Net als een boom met
appeltjes: Als het goed gaat met de boom, dus met de ouders,
gaat het ook goed met de appeltjes. Kinderen laten het zien
wanneer het niet zo goed gaat met de boom, en zodra het wel
weer goed gaat laten ze dat ook meteen zien.’
‘Ook leerde ik echt dat dat een cadeau van kinderen aan hun
ouders is. Ik zag het zelf eerst veel meer als “wat doe ik dan
niet goed?!”, en dat vragen ouders soms ook aan mij als ze
naar zichzelf moeten kijken. “Doe ik dan iets verkeerd of zo?
Mijn kind is ziek en dat komt dan door mij?!” Nee, eigenlijk
geeft een kind een cadeautje door een stukje inzicht, zodat je
jezelf weer verder kan ontwikkelen. Oude blokkades of “kindconclusies” die als hersenspinsels je leven kunnen beïnvloeden, kun je dan gaan veranderen. Zoals wij eigenlijk willen
dat kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn, en dat ze datgene
doen wat bij ze past, zo willen kinderen dat net zo goed voor
ons. Daar ben ik echt heel enthousiast over.’

Spiegelmethode
‘Als HRM-adviseur gebruikte ik bij coachings- of sollicitatiegesprekken al spiegelmethodes, zoals die van de kernkwadranten. Ik keek bijvoorbeeld naar wie mensen irritant vonden en
waarom. Wat ik daar uithaalde zei namelijk iets over diegene
zelf.’
‘Kindertolken werkt nog specifieker en raakt soms hele expliciete gebeurtenissen aan. Het werkt ook echt met taal. Als
een kind bijvoorbeeld ‘s nachts wakker is, dan kijk ik waar je
kind jou voor wakker wil maken. Maar ieder kind en elk verhaal is ook weer uniek. In een heel consult kom je er dan ook
echt achter wat jouw kind je wil spiegelen.’
‘Het lichaam spiegelt ook, reflecteert als het ware. Ik kan
het niet meer los van elkaar zien. Wanneer iemand door
stressklachten stijve schouders krijgt, dan is het toch ook wel
eens goed om te kijken naar de lasten die diegene met zich
meedraagt.’
‘Bij behandelingen ben ik uiteindelijk veel minder puur
gericht op het kind, maar veel meer op de ouders, omdat ik
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daar het grootste effect zie. Als ik alleen het kind behandel,
en niet de ouder, dan komt de klacht vaak terug. Vanuit de
natuurgeneeskunde gebruik ik vervolgens behandelmethodes,
zodat ouders en kinderen lekker in hun vel zitten. Ik kijk
naar hoe iemand in elkaar zit om te bepalen wat ik toepas en
inzet.’

Puzzelstukjes
‘Ik kijk naar het emotionele, mentale, spirituele, en fysieke
vlak. Een belangrijk onderdeel vanuit de natuurgeneeskunde
is bijvoorbeeld voeding, dat speelt een hele belangrijke rol
in hoe je je voelt. Van bepaalde voedingsmiddelen word je
bijvoorbeeld agressief of heel druk. Tussen de darmen en de
hersenen zitten heel veel zenuwverbindingen. In de darmen
wordt ook 95 procent van de serotonine geproduceerd. Dus
om je goed te voelen, is het belangrijk dat je darmen goed
functioneren.’
‘Daarin zit trouwens ook weer een spiegel. Neem nou suiker
bijvoorbeeld. Iets zoets voor jezelf. Als je veel suiker eet, dan
mag je misschien ook wel wat zoeter voor jezelf zijn. Een kind
dat vaak vraagt om snoep kun je misschien beter een knuffel
geven. Want er zit altijd een onderliggende behoefte onder.’
‘Hoewel het positieve effect van voeding doorwerkt op hoe je
je voelt, adviseer ik toch niet iedere cliënt een voedingsadvies. Het is zo iets ingrijpends, dat het ook gewoon te heftig
kan zijn. Je kan iemand die chocola eet door de stress wel
zeggen dat chocola en suiker niet meer mag, maar dan raakt
diegene helemaal in de stress. Het kan dan beter zijn voor
iemand om eerst te kijken naar waar de chocola bij diegene
voor staat en diegene op een andere manier lief te leren zijn
voor zichzelf. Door een warme douche komen er bijvoorbeeld
ook gelukshormonen vrij. Of als je een lekker stuk gaat wandelen, of iets gaat doen wat je heel leuk vindt. Dan neemt die
behoefte aan chocola daardoor al af.’
‘Uit de ogen kun je ook heel veel halen, met iriscopie. Sommige iriscopisten kijken vooral naar lichamelijke klachten, ik
kijk veel meer naar de emotionele kant. Neem bijvoorbeeld
het eerste kringetje rond de pupil, die staat voor je spijsverteringsstelsel, het verwerken van voedsel dus. Maar het staat
ook voor het verwerken van indrukken. Als dat stukje heel
groot is, heeft iemand misschien wel veel moeite met het
nemen van beslissingen. Als iemand dat stukje kleiner heeft
dan kan diegene vaak sneller een beslissing nemen. Of als je
bijvoorbeeld ziet dat het stukje van de dikke darm wat groter
is, dan vraag ik door op het onderwerp loslaten.’
‘Uiteindelijk is het heel mooi dat alles terugkomt in verschillende dingen, in de ogen, in de voeten, in de kinderen, zelfs
in de tong, waar huisartsen vroeger nog wel vaker naar keken.
Als ik iemand voor me heb en ik heb alles bekeken, dan wijst
uiteindelijk alles naar hetzelfde. Dat vind ik altijd heel bijzonder, de puzzelstukjes vallen dan helemaal op zijn plek.’
‘Naast dit alles is een ander belangrijk puzzelstukje de opleiding hbo medische kennis die ik heb gevolgd. Ik vind het
belangrijk dat ik inzicht heb in de werking van het menselijk
lichaam en ook weet wanneer ik iemand moet doorverwijzen
naar een huisarts.’
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(Lucht)bellen blazen
‘Uiteindelijk komt het vaak neer op het weer teruggaan naar
het gevoel en het volgen van je passies en je dromen. Dat zie
ik bij veel mensen en ook wel bij mezelf. Mensen weten het
qua gedachten niet altijd even goed, maar als je daar met
bepaalde methodes mee aan de slag gaat weten mensen het
wel, dat is een dieper weten zeg maar.’
‘Ik ben nu bezig met een traject voor mensen via werkgevers.
Bij de gedachte daaraan word ik helemaal enthousiast, maar
ik moet ook wel over een drempel om mezelf weer even echt
neer te zetten. Wat ik nu zie is dat mijn zoontje daarin mijn
onbewuste stukken spiegelt, hij durft niet bij andere kinderen
te spelen, maar liever veilig thuis met kinderen hier. Ik haal
daar uit dat ik er zelf ook gewoon “op uit mag”. Ik vind dat
spannend, net zoals hij dat spannend vindt.’
‘Mijn dochtertje had laatst dat alles wat ze deed naar de
hemel ging. Ze wilde bellen blazen en die gingen naar de
hemel, ook speelde ze veel winkeltje en als ik dan vroeg “ga
je naar de winkel?” dan zei ze steeds: “Nee, ik ga naar de
hemel hoor!” En tien meter verder: “ik ben er al!” Terwijl wij
het hier echt niet de hele tijd over de hemel hebben, ik dacht
“weet je wel wat de hemel is?” Zoiets valt me dan op, daar
is dan iets mee, dat triggert me dan. Ik haalde daar uit dat ik
voor mijzelf de hemel op aarde mag gaan creëren en dat dat
dichter bij is dan ik denk, eigenlijk al om de hoek! Ik mag mijn
dromen waarmaken.’

Unieke weg
‘Mijn droom, ervoor zorgen dat mensen hun hart kunnen
volgen, maak ik nu waar in mijn nieuwste traject, “540˚
coaching en gezondheidsadvies”. Hierin coach ik werkende
ouders, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn en hun hart
kunnen volgen. De resultaten meet ik door een unieke vorm
van 540˚ feedback, waarin ook de effecten op de omgeving en
het kind worden geëvalueerd.’

‘Mijn eigen achtergrond en de vormgeving
van het traject biedt mensen inzicht in hun
dromen en blokkades en helpt ze hun hart te
volgen en helemaal zichzelf te zijn in een hele
korte tijd. Met mijn kennis op het gebied van
natuurgeneeskunde, de PresentChild methode
en mijn achtergrond als HRM-adviseur denk ik
dat ik mensen een unieke weg kan bieden.’
Website Jennie van der Wal: www.jekindinbalans.nl
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De bruine poes lag ontspannen
in een houten bak met
gedroogde runderoren te
knikkebollen.
“Dat is de winkelpoes”, zei de
eigenaresse van De Vergulde
Hond. “Zij vangt hier de
muizen.”
“Hoe heet ze?”, vroeg de klant.
“Jetje”, zei de eigenaresse.
.
“Jetje, de poes zonder staart
Die is eens achter een auto
blijven haken.”
“Tjonge”, zei de klant, die een
n.
her tenhart stond af te rekene
“Zij kreeg dus flink van Jetje.”
m
Bron: Margriet uit Amsterda

‘Het leven mo
et achterwaart
s
worden begrep
en. Maar het m
oet
voorwaarts wo
rden geleefd.’
Søren Kierkeg
aard

Mathilde’s Recept

De Ouderwetse Keuken
Op mijn negende kreeg ik samen met mijn vader een auto-ongeluk, op de hoek van mijn school.
Het was een stralende dag en mijn vader had me net een complimentje gegeven omdat ik erin was
geslaagd om meteen mijn tas te pakken en naar de auto te lopen. Normaal kletste ik namelijk nog
minstens tien minuten gezellig na met de meester. Een paar meter verderop verzuimde een andere
automobilist ons voorrang te geven. Hij reed zó hard dat de complete voorkant van onze Volkswagen
Kever in gruzelementen op straat lag, mijn vader het glas van de voorruit tot in zijn onderbroek had
zitten en ik met mijn hoofd tegen het dashboard klapte en mijn wenkbrauw moest laten hechten in
het ziekenhuis.
Toen ik thuis kwam, kikkerde ik op: mijn moeder had spruitjes gemaakt. Heerlijk! Nooit heb ik andere kinderen begrepen die zeiden dat ze geen spruitjes lustten. Of zuurkool. Of erwtensoep. Over
die voor- en afkeuren van voedsel bestaan trouwens verschillende theorieën. Vroeger dacht men
dat je de smaken zoet, zuur, zout en bitter op aparte plekken op je tong proeft, maar dat blijkt niet
waar. Je smaakpapillen hebben voor alle basissmaken speciale receptoren, al proef je op de ene plek
beter iets zoets of zuurs dan op een andere. Die receptoren zitten trouwens ook op je verhemelte.
Jonge kinderen hebben ze op nog meer plekken in hun mond. Daarom denken wetenschappers dat
kinderen de bittere smaak van spruitjes beter proeven dan volwassenen en de groente daarom niet
lekker vinden. Maar waarom zou je iets niet lusten als je het beter kunt proeven? Ik vond spruitjes
van kleins af aan een traktatie. Mis ik het gen waarmee je bitter proeft, zoals een kwart van alle
mensen? Dat ook niet. Ik vind het juist jammer dat de huidige spruitjes vaak naar niks meer smaken,
sinds de telers het bittere eruit hebben gekweekt. Doe mij dus maar bitter. De zwavelgeur hield me
blijkbaar ook niet tegen; mijn moeder kookte spruitjes ouderwets twintig minuten. Misschien was het
wel gewenning. Hoe vaker je iets eet, hoe lekkerder je het vindt. Dat verklaart misschien ook dat
mensen de meest vieze dingen als delicatesse kunnen beschouwen.
Afijn, we aten dus spruitjes. Maar zodra ik de eerste aan mijn vork had geprikt en wilde opeten, werd
ik tot mijn verbazing enorm misselijk. Wat een teleurstelling! Mijn moeder stopte me begripvol in
bed. Uit een la diepte ze een stukje zeep op, omhuld door zwart papier en met een afbeelding van
een Spaanse danseres erop. Het rook fris en kruidig tegelijk. Dat zeepje hield ik onder mijn neus,
tegen het beroerde gevoel. Het geurtje hielp.
Jaren later begrijp ik nog niet waarom ik daarna spruitjes nog precies zo lekker vind als voorheen en
er onbekommerd van kan eten, terwijl de Spaanse zeepjes me onmiddellijk terug brengen naar die
middag ziek in bed. Maar rouwig ben ik daar niet om.

Spruitjes
Nodig:
500 gram spruiten, 1 theelepel nootmuskaat, halve theelepel zout, 100 gram echte roomboter
Bereiding:
Snij de kontjes van de spruiten en verwijder beschadigde blaadjes. Doe 2,5 deciliter water in een
pan, voeg het zout toe en kook hierin de spruitjes gaar. In de moderne keuken ongeveer 8 tot 10 minuten, ouderwets 15 tot 20 minuten. Giet de spruitjes af, voeg boter en nootmuskaat toe, schud om
en laat de spruitjes een beetje aanbakken. Dien op.

Weetje:
Spruitjes zijn met recht een wintergroente: ze doorstaan makkelijk strenge vorst van wel -15 °C. De plant
wapent zich tegen bevriezing door zetmeel om te zetten in suikers. Daarom zijn spruitjes nog lekkerder als
de vorst eroverheen is gegaan.
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TEUN
Hij had het zo druk, die arme Teuntje
Hij moest zoveel, dat vond hij pet
Elke dag hetzelfde deuntje
En ’s avonds dan op tijd naar bed
Teun, zit daar nou niet te nietsen
Ruim je kamer toch eens op!
Je moet op het fietspad fietsen
Snel naar drumles, hop hop hop!
Zit niet uit je neus te eten
Let goed op tijdens de les
Voeten vegen! Niet vergeten:
Pas op je zus, ze is nog maar zes
Kijk, je broek zit vol met scheuren
Je maakt het allemaal veel te bont
Zoiets mag nooit meer gebeuren
En hou nu eens je grote mond
Teun, je moet op tijd gaan slapen
Om zes uur hoor je thuis te zijn
Zit niet zo onbeleefd te gapen
Geen gezeur en geen gedrein
Braaf zijn, Teun, en niet zo klagen
Eet geen snoep maar wel veel fruit
Je moet je lief en net gedragen
Laat jij Wodan even uit?

En toen,
het was 11 maart of iets daarna
Riep Teun ineens heel hard:
‘AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Al dat moeten en niks mogen,
Nooit kan iets gewoon spontaan!’
Teun is toen de deur uitgevlogen
En voor altijd weggegaan
Nu woont hij heerlijk rustig
In een hutje op de hei
Hij is vrolijk en levenslustig
En leeft er zalig vrij en blij
Veegt lekker nooit z’n voeten
Zegt tegen elke verplichting nee
Is totaal super-anti-moeten
Moet alleen nog soms naar de wc.

Puntenslijper

Men moet roeien
met de aangehaalde
broekriemen
die men heeft.
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