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mensen van om de hoek

‘Ik ben
een vechter
en ik ga
er gewoon
voor’

CYNTHIA

Aniet: Floris geeft je altijd een warm welkom. Kees: over dertig jaar is een SmartKid
misschien wel president van Ghana. Mark: ADHD heeft ook positieve kanten. Lisette: je
mooi vóelen is belangrijk. Gerda: eigenlijk ben ik gewoon een vrije vogel.
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Wie is toch die man die elke zaterdag met een ponykar door het park rijdt? Hoe ziet de wereld eruit van
de jongen met de verstandelijke beperking die een straat verder beschermd woont? Waar haalt de oude
marktkoopvrouw die jaar in jaar uit haar breiwol op de markt verkoopt al haar spreuken en wijsheden
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CYNTHIA

ROOKIE

BLUE zit nooit bij
de PAKKEN neer

Van een topsportcarrière naar een loopbaan bij de politie. Van een gewoon leventje bij ouders en zus via een lastige tussenperiode bij stiefmoeder en drie
stiefkinderen naar een zelfstandig en hard werkend bestaan als kamerbewoonster.
En van een argeloos meisje naar een zelfbewuste, lesbische vrouw. Het leven
van Cynthia Hoogwout (19) is de afgelopen drie jaar volkomen op de kop gezet.
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ynthia doet de opleiding sociaal cultureel werk
politie. ‘Ik heb eerst de opleiding Beveiliger
gedaan’, vertelt ze. ‘Eigenlijk wilde ik daarna
meteen door naar de politie, maar ik was nog
maar 17 en ik had geen levenservaring en ook geen rijbewijs. Dus toen heb ik me aangemeld voor deze nieuwe
opleiding.’ Voordat een toekomst bij de politie een optie
werd, wilde Cyntha carrière maken in de basketbalsport.
‘Ik was al zover dat ik meedeed aan de regiotrainingen
om bij het Nederlands jeugdteam te komen. We trainden
zes, zeven keer per week, maar mijn knieën hielden
dat niet.’ Op haar zestiende onderging ze behalve een
knieoperatie de diepe teleurstelling dat haar topsporttoekomst in duigen was gevallen. Maar ze ging niet bij
de pakken neerzitten. ‘Ik zat toen in de vierde van het
vmbo en daar werden we begeleid bij de beroepskeuze.
Toen leek het politievak me wel wat. Ook omdat ik wel
eens met de politie te maken had gehad en ik wel waardering voor politiemensen kon opbrengen.’ Ze grinnikt.
‘Ik was altijd een nogal fel en agressief meisje en ooit
kreeg ik ruzie met een nieuw meisje bij mij in de klas.
Op een gegeven moment, het was op het station, greep
ze me bij de keel. Ik was al in een mineurstemming
omdat het precies een jaar geleden was dat mijn ouders
gescheiden waren, dus ik liet het niet op me zitten en
we eindigden op het politiebureau. De zaak werd gelukkig geseponeerd omdat zij begonnen was. Maar die hele
politiesfeer heeft me wel aan het nadenken gezet.’

Mmmmmm, dacht ik

Oplossen door te praten

Schipperen

Cynthia maakte van de nood een deugd en besloot zich
geheel op haar toekomst als politieagent en haar studie
toe te leggen. ‘Ik doe nu helemaal niet meer aan sport.
Ik ga naar school en ik heb een baan op de slagerij van
een supermarkt, drie dagen per week. Anders kan ik
financieel niet rondkomen.’ Tot voor kort woonde ze
met haar zus bij haar vader, die hertrouwd was met een
vrouw met drie kinderen. ‘Het ging niet zo lekker meer
met mijn stiefmoeder, dus op een gegeven moment heeft
mijn vader me de deur uitgezet. Daarna heb ik nog drie
maanden bij mijn moeder gewoond, maar dat ging helemaal niet. Zij heeft dingen gedaan die ik haar nog steeds
niet goed kan vergeven. Ze heeft mijn vader pijn gedaan
waardoor ze mij en mijn zus ook pijn heeft gedaan. Maar
goed, ik woon nu sinds juli vorig jaar op een studentenkamer. Het is heel lastig om financieel rond te komen,
maar het lukt tot nu toe.’ Het agressieve is er wat af.
‘Ik ben nog wel heel fel, dat zit denk ik gewoon in mijn
karakter, maar ik ga er anders mee om. Kijk, ik laat me
niet voor van alles uitmaken en schoppen en slaan en
zo, maar je kunt met praten ook heel veel oplossen. Ik
wil dat ook graag, want als beveiliger heb je een grijze
pas nodig, die je om de vijf jaar opnieuw moet aanvragen. En die krijg je alleen als je van onbesproken gedrag
bent.’ Cynthia vermoedt dat het wel heel anders had
kunnen lopen. ‘Als ik niet voor die opleiding had gekozen, had ik misschien wel aan de andere kant van de wet
kunnen eindigen. Nu doe en laat ik alles voor school.’

Het klikte meteen. ‘Ik leerde haar kennen via een ander
meisje op MSN en later op Hyves’, vertelt Cynthia. ‘We
hadden hele gesprekken en op een gegeven moment zei
ze: waarom kom je niet hier naar toe, mijn ouders zijn
toch op vakantie. Ik ging naar haar toe en ik vond haar
heel knap. Ik ben er meteen een week gebleven. Alleen
even anderhalf uur naar huis voor m’n rijles.’ Het is wel
schipperen voor de twee. ‘Ik mag van haar ouders het
huis niet in. Ze woont bij haar vader, haar moeder is
tien jaar geleden hertrouwd met een andere vrouw, en
haar stiefmoeder vindt het allemaal niet zo leuk wat er
tussen ons gaande is. Eigenlijk willen we wel samen gaan
wonen, maar mijn vriendin heeft nog wat moeite om die
verantwoordelijkheid aan te gaan denk ik.’

Toen Cynthia 17 was kwam er een nieuw meisje bij haar
op de opleiding Beveiliger. ‘Tja, ik weet niet. Er draaide
iets om in mij. Ik had me nog nooit zo met de liefde
bezig gehouden. Vrienden en vriendinnen hadden het
er voortdurend over, maar bij mij speelde het helemaal niet. Totdat dat meisje bij mij in de klas kwam.
Ik schrok ervan. Ik dacht: zo ben ik toch helemaal niet?
Nee, dat bestaat niet. En toen heb ik het helemaal van
me afgezet. Maar een jaar later gebeurde hetzelfde. Ik
dacht: mmmmm. Misschien moet ik me hier toch maar
bij neerleggen. Dus toen heb ik op de website van het
COC gekeken. Daar heb je een chat zodat je erover kan
praten. Vervolgens ben ik een keer naar het COC gegaan.
Eerst voelde ik me er nog niet zo thuis, vooral ook
omdat je het nog niet helemaal zo van jezelf accepteert
eigenlijk. Maar later wende het steeds meer. Op een
gegeven moment, het was tijdens het WK Voetbal waar
we met z’n allen naar zaten te kijken, had ik een beetje
teveel gedronken. Ik kreeg een meningsverschil met mijn
stiefzus over homoseksualiteit en toen flapte ik eruit dat
ik toch ook zo was. Dus toen wist iedereen het, en achteraf bekeken was dat eigenlijk ook wel de makkelijkste
manier. Ik ben er wel “vrienden” door verloren, maar
die mis ik niet. Ik heb nu allemaal nieuwe vrienden.’
Ze glundert. ‘En sinds maart vorig jaar heb ik ook een
vriendin.’

Cynthia heeft nog niet helemaal het gevoel
dat ze haar plek heeft gevonden in het leven.
‘Nee, daarvoor gaat het allemaal nog wat te
moeizaam momenteel. Ik heb wel meer rust.
Er zijn dingen gebeurd die ik liever niet mee
had willen maken, maar ik wil gewoon verder
met mijn leven, een toekomst opbouwen. Niet
terug kijken. Ik wil jeugdagent worden en in
een eigen huis wonen. Tot die tijd draait alles
om school. Ik wil laten zien dat het goed gaat,
dat ik het zelf wel redt. Ik ben een vechter en
ik ga er gewoon voor.’
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FLORIS

EIGENWIJS,
ONDEUGEND,
maar zooooo

LIEF!
door Willeke Turkenburg
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Je hebt twee verschillende soorten
mensen op de wereld: mensen zónder
teckels en mensen mét teckels. Aniet
uit Boxtel hoort met haar man en haar
zoon bij de laatste categorie. Zij
is het baasje van teckel Floris. Dat
probéért ze in ieder geval te zijn.
Want teckels spelen het liefst zélf
de baas.

W

aarom heb je een teckel en geen andere hond?
Ik werkte zo’n 21 jaar geleden in een gezin en
daar waren twee teckels. Ik was meteen verliefd
op dat ras en bedacht dat als we ooit een hond
zouden nemen, dat het dan een teckel werd!
Hoe heet je teckel en wat kun je over hem vertellen?
Onze teckel heet Floris. Het is een ruwhaar, standaard teckel en
hij is alweer bijna drie jaar oud. Hij kan overdreven lief zijn en
heel ondeugend, maar ook best braaf. Vooral als je visite hebt is
hij wel graag het middelpunt, daar moet ik altijd zo om lachen.
Maar hij doet ook wel eens dingen die ik minder leuk vind, zoals
graven in onze tuin.

Het is bekend van teckels dat zij niet goed willen luisteren.
Luistert Floris goed?
Nou, Floris luistert als het hem uitkomt en dat is niet zo heel
vaak. Dat maakt ze ook erg eigenwijs wat voor de baasjes niet
altijd leuk is!!!
Ben je wel eens met je honden op hondencursussen geweest?
We zijn op puppycursus geweest en niet iedereen vond hem
leuk omdat hij niet alles deed wat hij moest leren. Hij wilde alleen spelen en gek doen, dus we hebben besloten niet verder te
gaan met die clown.
Is Floris je eerste teckel?
Nee, vóór Floris hadden we Max, die was heel anders dan Floris, veel rustiger. Max was onze eerste teckel. Ik had informatie
op internet gezocht en we besloten een standaard ruwhaar te
nemen, een reutje dat we konden halen bij een fokker, helemaal in Groningen. Op naar het noorden, bepakt en bezakt
met een drinkbakje, een knuffel, een dekentje en een nieuw
kussen voor onze teckel Max. Wat was dat spannend, vooral
voor onze zoon Tim die al jaren zeurde om een hondje en nu
werd het werkelijkheid. Alles ging goed met Max. Het was een
rustige hond maar hij stond wel zijn mannetje tegenover andere
honden. Hij dacht volgens mij dat hij een herdershond was en
blafte tegen alles wat wel tweemaal groter was dan hij. Verder
was hij heel lief, iedereen was weg van hem. Maar toen hij net
vijf jaar was, werd hij ziek. Hij kon niet meer zo goed lopen en
piepte af en toe. De dierenarts gaf hem pillen voor z’n maag,
maar dat hielp niet. ’s Nachts werd ik wakker en mijn man zat
beneden met een doodzieke hond die zweette en niet meer
op zijn pootjes kon staan. Ik verwachtte al wat ik eigenlijk
niet wilde weten. We zijn nog die nacht naar een dierenkliniek
gereden het bleek een hernia te zijn. Vreselijk wat een verdriet
hadden we. Hij kreeg pillen en spuiten, ik heb vier dagen voor

hem gezorgd, maar het ging gewoon niet meer. Hij liet alles
lopen en als hij probeerde op te staan viel hij om. Na vier dagen hebben we met heel veel pijn en verdriet besloten hem in
te laten slapen. Dat verdriet is er heel lang geweest en ik mis
hem soms nog. Ik besloot nooit meer een hond te nemen want
ik wilde dat niet nog een keer meemaken. Maar na een klein
jaar kwam het teckelvirus weer opzetten en besloten we weer
een teckel in Groningen te halen. Nu zijn we allemaal supergek
met Floris.
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt met Floris?
Tja, het is iedere dag feest met onze teckel. We waren op
vakantie in Zeeland en we nemen altijd wat gaas mee om de
tuin daar wat af te zetten zodat meneer niet wegloopt want
hij vindt alles interessant wat voorbij komt: mensen, honden,
eenden, noem maar op. We zaten binnen te ontbijten en Floris
was buiten. We dachten het goed afgezet te hebben met gaas
en we zagen hem lekker op zijn botje kauwen. Maar na twintig
minuten vond mijn man het wel erg stil buiten. Hij ging kijken
en weg was Floris. Hij was toen net één jaar en hij had zich
onder het gaas door gegraven. Wat een paniek: hij was nog
klein en voor ons lag een grote vijver. Wij riepen, maar niks
hoor. We zijn toen langs de tuinen gaan lopen en wat denk je,
meneer was een tuin ingelopen waar niemand was. Daar zat
hij een grote voerbak met brokken leeg te eten. We waren wel
boos omdat hij was weggelopen maar we moesten ook wel erg
lachen.
Wat betekent Floris voor je?
Floris betekent heel veel voor me. Wie er ook thuis komt, hij
is altijd blij en hij is erg leuk. Een maatje waar je lekker mee
gaat wandelen en waar je iedere dag weer mee moet lachen.
Ik hoop dat deze eigenwijze teckel nog heel lang deel uitmaakt
van ons gezin.
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Een hoge intelligentie hebben is één
ding. Er op een constructieve manier
gebruik van maken is een tweede. De
hoogbegaafde Kees Hoogendijk (56) nam
lange tijd enigszins weerbarstig en
ambitieloos zijdelings deel aan de
maatschappij. Tot hij z’n didactische
vaardigheden ontdekte en succesvol
computerlessen ging geven. En uiteindelijk bracht hij een lang sluimerend, ideëel plan ten uitvoer. Inmiddels volgen er dankzij zijn stichting
SmartKids 95 zeer arme, zeer slimme,
zeer gemotiveerde kinderen een opleiding in Ghana. ‘Het zou me niet verbazen als één van hen over veertig jaar
president van Ghana is. Maar dat ga ik
niet meemaken.’
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ees is een individualist. Je zal hem niet vaak op
visites bij de buren aantreffen. ‘Het is niet dat ik
menselijk gezelschap vervelend vind. Helemaal niet.
Er zitten natuurlijk vervelende exemplaren tussen,
maar over het algemeen vind ik mensen aardig. M’n vrienden
zie ik hoogstens eenmaal per maand. Nee, ik ben niet zo sociaal. Maar aan de andere kant natuurlijk ook weer wel. Ik heb
me jarenlang vrijwillig ingezet voor de Meppeler Schaakverenigng. En een Stichting als SmartKids opzetten en leiden kan
ook niet echt antisociaal genoemd worden.’

Gemystificeerd
Dat Kees een hoog IQ had, was al snel duidelijk. ‘Ik lag als
vijfjarige in het ziekenhuis met een virus-longontsteking, in
quarantaine, en mijn vader leerde me door het raam heen
lezen, ik weet het nog goed. “Lars!” schreeuwde ik, toen hij
LAARS op een blad schreef. “Fout!”, riep hij terug, want het
raam dempte onze stemmen. “Als er twee A’s staan, moet je
het lang uitspreken!”’ Uiteindelijk sloeg Kees de tweede klas
van de lagere school over. ‘Het was begin jaren ’60, er was
niks speciaals voor hoogbegaafde kinderen. Het woord bestond
nog niet eens.’ Hij werkte zich al verhuizend door de lagere
schooltijd heen, want zijn vader zat in de olie. Na drie maanden HBS moest hij vanwege onvoldoendes van school. ‘Ik was
er niet aan toe. Men sprak me aan met “meneer Hoogendijk”
en verwachtte van de leerlingen dat ze geheel zelfstandig
hun tijd indeelden. Ik was nog maar elf en had er helemaal
geen zin in. Ik zei tegen m’n vader dat ik naar de LTS wou,
om net als m’n opa timmerman te kunnen worden.’ Maar het
werd mulo en daarna havo en uiteindelijk vwo. ‘Eigenlijk heb
ik nooit geleerd m’n best te doen’, vertelt Kees. ‘Het ging
me gewoon makkelijk af. Alleen in 6 VWO, toen een biologiedocent beweerde dat ik nooit een voldoende zou kunnen
halen, ging ik stevig leren en haalde ik een 8,9 in plaats van
de gebruikelijke 6.’ Kees was wat rebels, altijd wel in voor
een of andere streek. Hij was de eerste en enige streaker van

Meppel en hij vervalste wel eens een rapport. Ondertussen
had hij altijd vrienden. ‘Op de lagere school waren dat op de
een of andere manier altijd de grote en sterke jongens van de
klas, dus ik werd nooit gepest zoals veel slimmeriken.’ Hoogbegaafdheid moet volgens Kees trouwens niet gemystificeerd
worden. ‘Twee op de honderd is hoogbegaafd. Dat betekent
dat ik in Meppel, met 25.000 inwoners, één van de 500 ben.
Op de hoogbegaafdenvereniging Mensa behoor ik tot de middenmoot met mijn IQ van ongeveer 150.’

Veranderde levenshouding
Met z’n vwo-diploma op zak trok Kees naar Groningen om
psychologie te gaan studeren. ‘Dat heb ik tweeëneenhalf jaar
volgehouden, totdat we in groepjes moesten gaan werken. Dat
gediscussieer lag me totaal niet. Ik ben met de studie gestopt
en via mijn vader vond ik snel een baan: ik werd de baas van
een tankstation. Ik was denk ik een jaar of 22. Het verdiende
als een tierelier, vooral omdat ik reclame ging maken om meer
liters om te zetten tegen een extra bonus.’ Maar na een paar
jaar had hij het al wel weer gezien. ‘Ik moest in dienst. Dat
had ik kunnen cancellen in verband met mijn bedrijf, maar
het leek me ook wel weer een leuk nieuw avontuur.’ Na een
paar maanden ging het echter mis. Kees werd ernstig ziek.
‘Alles was ontstoken, de gewrichten, de ogen, de rug, alles.
En dat ging gepaard met veel pijn.’ Hij lag zes weken in het
ziekenhuis en belandde zelfs tijdelijk in een rolstoel. Toen hij
weer wat opknapte was zijn levenshouding veranderd. ‘Ik had
al niet zoveel maatschappelijke ambitie, maar na die ziekte
bedacht ik dat ik vooral dingen wilde doen die ik leuk vond.’

Booming Business
De 80-er jaren waren de glorietijd der uitkeringen en Kees
vroeg er ook eentje aan. ‘Nu zou ik dat niet zo gauw meer
doen, maar toen was dat gewoon heel gangbaar. Tegenover
me woonde een vriend waar ik veel mee begon te schaken.
De sport greep me, ik had toch niks anders te doen. Na enkele
maanden werd ik lid van een schaakclub en binnen twee jaar
zat ik in het bestuur. Ik werd wedstrijdleider, jeugdleider
en ik introduceerde het basisschoolschaken dat onder mijn
leiding tot bloei kwam, evenals het NK Rapid schaaktoernooi
voor de jeugd. In de loop der jaren heb ik zo’n 1000 kinderen
schaakles gegeven, op de club en op diverse scholen en dat
heeft tot verscheidene landelijke successen geleid.’ Ondertussen had hij af en toe baantjes, want je
moest zelfs toen nog wel solliciteren. ‘Ik
verzamelde orders bij een snoepfabriek, ik
werkte in het magazijn van een drukkerij,
ik was vrachtwagenchauffeur en ik heb het
een tijdje geprobeerd als programmeur, maar
dat lukte me niet, omdat ik niet goed kon
focussen.’ Eind jaren ’80 was het gedaan
met de vrijblijvendheid. ‘Toen werd het
van overheidswege steeds strenger. En ook
mijn vrouw Wen, die ik had ondertussen
had ontmoet in China, vond dat ik een baan
moest zoeken. Zij is zelf veel fanatieker dan
ik en heeft inmiddels haar HBO-diploma IT.’
Kees volgde een omscholingstraject van het
Arbeidsbureau tot computerdeskundige. ‘Ik
leerde van alles: WP, Lotus, D-Base en Unix.
Toen ik klaar was dacht ik dat ik er niet veel
mee zou kunnen doen. Maar ik kwam in een

soort Melkert baan terecht op de administratie van een psychiatrische inrichting waar ik op het laatst iedereen les zat te
geven in WP. Dat bleek ik dus goed te kunnen, ik had didactisch talent.’ Jarenlang gaf Kees les. ‘Het was een goede tijd.
Zo rond Windows 95 wilde heel Nederland wel computerles
natuurlijk. Booming Business.’ Maar op een gegeven moment
wist iedereen hoe met een muis om te gaan, en besloot Kees
er wat anders bij te zoeken.

Nadenk-modus
‘Al een tijdje belegde ik, en ik begon steeds meer geld op de
beurs te verdienen. Ik ontdekte een methode waar ik geld mee
kon verdienen als de beurs stilstaat, wat gewoon het grootste
gedeelte van de tijd is. Tussen 2002 en 2008 haalde ik genoeg
rendement om van te leven en veel te reizen, dus dat ging wel
lekker.’ Ondertussen volgde Kees allerlei beleggings- en andere
cursussen. ‘Op een gegeven moment deed ik een kennismakingsweekend NLP. We lagen op de grond in de overdenkende
modus en je moest iets bedenken wat je in je leven wilde
gaan doen. Ik had al van jongs af aan nagedacht over ontwikkelingshulp en hoe je dat naar mijn mening het beste kon doen
door onderwijs. In die NLP-cursus weten ze precies hoe je van
die vage plannen die nooit bewaarheid lijken te worden, moet
aanpakken. In fases werken is het beste en je moest meteen
een eerste stap bedenken: wat ga je er morgen aan doen. Ik
bedacht dat ik er de volgende dag met iemand over zou gaan
praten. En zo begon het.’ In 2002 ging Kees naar Ghana om de
boel te verkennen. Niet gewoon met het vliegtuig natuurlijk,
hij reed met een vriend van Meppel naar Accra. In 2004 gingen
de eerste arme, slimme Ghanese kinderen die anders geen
kans zouden hebben gehad op onderwijs naar school, met
behulp van een beurs van SmartKids. Inmiddels gaat Kees er
jaarlijks heen en zijn er zo’n 95 SmartKids die met behulp van
een beurs onderwijs volgen.
‘Ik ben er gewoon van overtuigd dat het werkt, dat dit de
beste manier is om armoede de wereld uit te helpen ’, zegt
Kees. ‘Daarom hou ik ook vol. Over een paar decennia helpen
SmartKids hun land in goede banen te leiden en bedruipt de
stichting zichzelf. Ik heb gezegd dat ik het twintig jaar ga
doen, en daarna zal ik ook niet meer nodig zijn.’ Inmiddels
heeft Kees ook plannen om in Liberia te gaan beginnen. ‘Als
ik president Ellen Johnson Sirleaf kan overtuigen, die in 2011
de Nobelprijs voor de vrede won, dan krijgen we gewoon alle
grote sponsors van de wereld mee. Dat zou geweldig zijn.’
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Enkele van Kees’ mijlpalen
1974: heel Meppel loopt uit als Kees als streaker de straten
onveilig maakt. Een kennis maakte er een filmpje van, te zien
op Youtube (zoeken op Meppeler Streaker 1974)
1981: Kees richt de jeugdafdeling van de Meppeler schaakclub
op, waar in de loop der jaren zo’n 1000 kinderen lid van zijn
en minstens vijf leden landelijk succesvol zijn.
2002: Kees gaat met reisgenoot André Klomp in anderhalve
maand per auto van Meppel naar Ghana en weer terug. Hij
richt de stichting SmartKids op.
2004: Kees wint de Nationale IQ-test van BNN. Met 5 fouten en
een IQ van 139 was hij de slimste in de studio.

Kees heeft behalve succes ook tegenslagen en teleurstellingen meegemaakt met z’n stichting SmartKids. Hoe weet hij
altijd door te zetten? ‘Eigenlijk heb ik geen verwachtingen.
Vanuit zo’n houding is alles wat je krijgt meegenomen.’ Op
zich heeft Kees wel een positieve kijk op de wereld. ‘Als je
kijkt hoe gezond Nederlandse kinderen van tegenwoordig
worden opgevoed, zonder angst, armoede en trauma’s, dan
denk ik dat het nog wel eens goed komt. En als oorlog voeren dan ook nog eens gecriminaliseerd wordt, dan schieten
we helemaal een eind op. Wat mij betreft is alles mogelijk.
Als je er maar voor gaat.’
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2008: Kees bevindt zich onder de 24.000 aanwezigen op de
beruchte aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway
in Omaha, elk jaar weer een ware happening met grootse
beroemdheden. Hij had speciaal voor de gelegenheid een
aandeel gekocht. Uiteindelijk maakt hij een praatje met Bill
Gates, maar in zijn nervositeit en haast lukt het hem niet de
juiste vragen te stellen en het over SmartKids te hebben. ‘Ik
kan mezelf wel voor de kop slaan’, mompelt hij achteraf.
2007: Kees eindigt op de tweede plaats tijdens Ghanese
schaakkampioenschappen en komt tijdens twee WK’s uit voor
het Ghanese nationale Schaakteam, in 2008 in Dresden en in
2010 in Khanty Mansyisk in Siberië.

Gedachtespinsels van Tobe Krijger

Bezoek, taart en een
TOEKOMST voor LATER

Wat geef je een dame bij de koffie, die wil praten over de toekomst van haar kinderen? Een Kano,
een Krakeling of misschien een Tompouce? Ik zag mij namelijk wat zenuwachtig heen en weer
lopen. De reden was Lammie Bleek-Struif. Zij was het namelijk die mij vorige week vroeg of ze
vandaag met mij kon komen praten over de beroepenkeuzes van haar kinderen.
Zo was ik een paar maanden geleden Gea Gotspeer ook tegengekomen. Zij had mij
hoofdschuddend gevraagd wat er van haar zoon Gosse moest worden. Ik had mijn ogen even dicht
gedaan, omdat Gea met haar gezicht en met de vraag erg dicht bijkwam. Ik haalde trefzeker
adem en deed mijn schouders bewust laag. Toen was er een gedachte opgekomen en die sprak ik
uit naar Gea: ‘Er één hebben is één, een tweede is of je de schoonheid ervan inziet’.
Gea had me aangekeken met een gezicht waar ik haar drie zonen in terugzag. Toen hield ze haar
hoofd scheef. Er was er een traan als een parel op mijn hand gevallen. Die ze had vastgepakt en
gekust.
En ze had gezegd: ‘Gossie mijne, wat een helderheid. Gosse is namelijk precies mijn tweede. Wat
zeg je dàt mooi, Tobe’.
Ze is het toen gelijk aan Gosse gaan vertellen. Nog geen maand later was zijn eigen onderneming
een feit: een oppascentrale. De locatie, de bank, de Gotspeer-familie, alles werkte mee. Jazeker,
de middelste van de drie Gotspeer-zonen was nu zelfstandig ondernemer.
Was het al zo laat? Over tien minuten zou Lammie op de stoep staan!
Koffie schatte ik in. ‘Met melk en suiker? Wilt u een stukje taart? Met slagroom maar? Alstublieft’.
En dan? Misschien zou ik iets voorlezen uit een prentenboek, uit mijn hoofd of uit één van mijn
oude telefoonboeken...
O, daar was de bel al! Ik moest gaan.

Tobe Krijger is zinnengever en beeldenschepper. Hij noteert zijn gedachten en ideeën graag in
opschrijfboekjes, of liever nog achterop sigarendozen, op kassabonnen of rondom biervilten.
Daaruit maakt hij dan weer zijn verhalen en gedichten. ~Tobe’s Blogsite: tobekrijger.wordpress.
com / ~Tobe op twitter: Twitter.com/tobekrijger
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DE LAATSTE REIZIGER
Thijs Mosterman is fotograaf in wording. Hij wil de dingen graag op een andere manier laten zien:
zoals ze ook zijn, maar in de regel nooit gezien worden.
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MARK

‘ADHD heeft ook
POSITIEVE kanten’

Doorzettingsvermogen
heeft Mark al
ver gebracht

Mark Geerdink (23) werkt drie dagen per week bij een ijsfabriek in de productie en twee halve dagen als kok bij een zorginstelling. Ruim één jaar heeft
hij zijn rijbewijs en momenteel volgt hij een EHBO-cursus. Mark heeft ADHD
en licht autisme. Maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn doelen één voor
één te verwezenlijken. ‘Iedereen mag weten dat ik ADHD heb’, zegt hij zelfbewust. ‘Ik zie dat vooral als een voordeel.’

A

DHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity
disorder’. Wat betekent ADHD voor jou?
‘Dat mijn gedachten me nooit met rust laten. Ik
maak altijd plannen en bedenk van alles, bijvoorbeeld wat ik ga koken volgende week. Maar ook denk ik na
over wat er zou kunnen gebeuren en soms spelen er allerlei
scenario’s door mijn hoofd. Daar praat ik bijna nooit over,
want daar ben ik aan gewend. Vanaf mijn geboorte heb ik al
ADHD, dat zal er altijd bijhoren tot de dag dat ik dood ga.’
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Wat merken andere mensen ervan?
‘Vooral dat ik druk ben. Sinds ik medicatie heb, valt dat
drukke minder op voor de buitenwereld. Autisme, daar
moet je gewoon mee leren leven. Daar is geen medicatie
voor. Maar ik moet dus vooral mijn energie kwijt. Hier staat
een mooie auto voor de deur, maar ik ga liever met de fiets.
Dat vinden mensen raar, want het is veertien kilometer
naar mijn werk. Maar als ik met de auto ga, dan moet ik ’s
avonds naar de sportschool om mijn energie kwijt te raken.
Dus dan betaal je voor de sportschool en dan kost de auto
ook nog een keer brandstof. Dat vind ik onnodig.’

Wat gebeurt er als jij je energie niet kwijt kan?
‘Dan slaap ik ’s nachts slecht, want dan worden die gedachten actief. Gelukkig heb ik door mijn ADHD de volgende dag
helemaal geen last van vermoeidheid. Ik barst van de energie.
Van mezelf mag ik daarom geen opwekkende drankjes drinken,
bijvoorbeeld dat spul waar je vleugels van krijgt. Want die heb
ik al.’
Sinds wanneer weet je dat je ADHD hebt?
‘Ik wist altijd al dat ik anders was dan andere kinderen op
school. Wat drukker waarschijnlijk. En volgens mijn moeder
leerde ik wat later lopen, maar dat kan ik nu als de beste. Dus
dat heb ik helemaal ingehaald.
In 1992, ik was toen drie jaar, ging mijn moeder naar de kinderarts en die constateerde ADHD. Een jaar geleden dacht een
arts ook dat er licht autisme bij zit: ASS. Maar daar heb ik het
meestal niet over, want bij autisme denken mensen al snel:
die kan niks. Terwijl ik er maar een paar trekjes van heb. Zo
ben ik misschien niet zo goed in sociale contacten, maar het
voordeel is dat ik het niet erg vind om ergens alleen naartoe
te gaan. De bioscoop, of een attractiepark. Daarom zie ik dat
autisme niet als een nadeel, integendeel. Ik kan prima solo
wezen. Sommige mensen dachten dat ik van de diagnose door
de grond zou zakken, maar ik zei: nou, ik ben niet anders dan
gisteren hoor.
Bij autisme hoort ook dat ik regelmaat nodig heb. Maar het
positieve daaraan is, dat ik heel gestructureerd ben. En door
de ADHD ben ik ook creatief en heb regelmatig goeie ideeën.
Dat is ook handig op mijn werk. Ach ja, Walt Disney had ADHD,
Bill Gates is autistisch, Mark Zuckerberg van Facebook heeft
Asperger, ook een soort autisme. Dus is het een belemmering?
Nee, dat denk ik niet.
Kijk, het is goed dat je de nadelen benoemd, maar dan moet
je ook de voordelen zien. Niet alleen die drukke jongen die
lastig is, die de hele tijd praat en alsmaar dóór wil en rondrent. Maar ook de jongen die slimme oplossingen bedenkt, die
nooit moe wordt en veel aan kan en die nooit chagrijnig overkomt. Daar hou ik namelijk niet van, van chagrijnige mensen.
Dat drukt de sfeer zo. Sommige mensen kunnen daar niets aan
doen, die zijn zo. Maar ik heb liever vrolijke mensen om me
heen.’
Wat voor opleiding heb je gevolgd?
‘Eerst speciaal onderwijs en VMBO. Daarna de koksopleiding
MBO niveau 2. Koken vind ik geweldig. Als kind zat ik al met
pannen te spelen. Mijn moeder houdt er helemaal niet van,
maar mijn opa is de oudste poelier van Nederland. Van hem
heb ik geleerd dat voedsel belangrijk is. Niet alleen lekkere
zoete dingen, maar ook de bloemkool van de groenteboer
vond ik interessant. En waar komen al die dingen samen? In de
keuken natuurlijk. En in de supermarkt. Als ik iets nieuws zie
bij de supermarkt, zoek ik het op internet op. Ook recepten,
want een kok kent echt niet alle recepten uit zijn hoofd. Die
weet natuurlijk wel waar je zout bij moet doen en dat aardappels zacht worden als je ze afdekt, dat soort dingen.’
Wat kook je het liefst?
‘Ik ben dol op de Nederlandse keuken. Vooral op stamppotten.
Mijn specialiteit is aardappelen. Niet alleen dat ik het lekker vind, want ik vind bijna alles lekker. Maar daar ligt mijn
feeling, bij de aardappel. Aardappelen gaan mij goed af. Daar
krijg ik de beste reacties op. Stampotten, pureetjes, gebakken
aardappelen, noem maar op. En zo oer-Hollands als maar kan.

Ik maak ook graag creatieve gerechten zoals stamppot raapsteel of hete bliksem, of stamppot spitskool. Ik vind het leuk
om mezelf te verbeteren in het koken. Dus als ik op televisie
een nieuwe toepassing zie, dan ga ik dat uitproberen. Want
stilstand is achteruitgang. Ik wil bij de tijd blijven.
Maar ik ben ook gek op McDonalds. Daar krijg ik wel eens commentaar op: wat doe jij hier als kok? Maar ja, er staat nergens
een bordje ‘verboden voor koks’ bij McDonalds, toch?’
Wanneer kook je?
‘Thuis bijna altijd. Ik kom om zes uur thuis van mijn werk,
dan heeft mijn moeder alles klaar gezet en maak ik het eten
af. Als er iets exclusiefs moet worden gehaald, doe ik dat ook
want daar heb ik tenslotte voor geleerd. Maar mijn moeder en
haar vriend halen dus de boodschappen. En dan vragen ze aan
mij: wat heb je nodig? Dus ik ben de chef in de keuken hier.
Met Kerstmis en Pasen kook ik ook altijd. Of voor een feestje,
bijvoorbeeld hapjes voor het feest van mijn zus. Twee ochtenden in de week kook ik bij een zorginstelling hier in de buurt,
als hobby.’
Wat voor werk doe je nu?
Bij de ijsfabriek maak ik schoon, ik draai ijs en garneer. Dat
laatste is het echte kokswerk, dat vind ik erg leuk. Ik begon
natuurlijk onderaan, maar tegenwoordig doe ik bijna alles in
de fabriek. Inkopen en bestellingen opnemen laat ik allemaal
doen.
Mijn baas staat gelukkig open voor al mijn suggesties, want hij
gaat ervan uit dat ik het zeg in het voordeel van het bedrijf.
Soms zegt hij nee, soms vindt hij het best een goed idee. Dat
is leuk.’
Wat doe je nog meer?
‘Ik hoop binnenkort mijn EHBO-diploma te halen. Dat wil ik
al heel lang, want ik hou ervan het verschil te kunnen maken
mocht dat nodig wezen. En op mijn werk kan ik dan BHV’er
worden, bedrijfshulpverlener. Dan versterk ik mijn positie.
Ruim een jaar geleden heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik heb al
best wat bereikt in mijn leven. Die ene kinderarts die destijds
de diagnose ADHD stelde, dacht dat ik niet veel zou kunnen
bereiken. Maar later heeft hij toegegeven dat hij zich behoorlijk heeft vergist. Volgens iedereen is dat te danken aan mijn
doorzettingsvermogen. Ik was heus niet de beste in de klas,
maar ik liet me ook niet zo snel uit het veld slaan. Dat heeft
me heel ver gebracht.’
Waar erger jij je aan?
‘Aan die vervelende rijbewijskeuringen voor mensen met
ADHD. Je moet om de drie jaar opnieuw een speciale keuring
ondergaan omdat men denkt dat je minder alert bent. Maar
dat vind ik onzin. Ik heb op 12 januari 2011 in één keer mijn
rijbewijs gehaald en sindsdien rij ik keurig schadevrij.
Bij die keuring voor ADHD’ers vroeg ik die man: hoeveel
ADHD’ers heeft u de laatste twee jaar afgekeurd? En toen zei
hij: volgens mij geen een. Nou! Dus ik weet wel heel zeker dat
het erg meevalt met die verminderde alertheid, dat blijkt ook
uit allerlei onderzoeken.
Wat mij nu zo kwaad maakt: je hebt allerlei papieren rompslomp, de keuring kost je extra geld, dan nog die rijtest en
vervolgens krijg je het rijbewijs maar voor een jaar! Dan krijg
je opnieuw een test en als het goed gaat vervolgens om de
drie jaar. Je wordt gewoon gediscrimineerd.
Bovendien moet ik ook verplicht Ritalin slikken. Daar merk ik
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Heb je een relatie (gehad)?
‘Niet in het bijzonder nee. Maar goed, echt
liefdesverdriet heb ik daardoor ook nog niet
gehad. Dat is weer een voordeel.
Toevallig ken ik een paar mensen die op mijn
leeftijd al kinderen hebben en daar heel gelukkig mee zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. Kijk,
je wilt toch iemand hebben voor als je ouder
bent. Eerder zei ik tegen niemand dat ik ADHD
heb, maar nu mag iedereen het weten. Ik zit
er niet meer mee. Soms denk ik wel: had ik het
maar eerder gezegd, dan hadden ze me misschien niet zo raar aangekeken.’
Heb je goede vrienden?
‘Ik ga wel met een paar mensen om, maar
mensen die elke avond hier komen, nee. Ik ga
gewoon overal alleen heen, naar de voetbalvereniging of naar de kermis. Iedereen kent
mij hier en weet dat ik ADHD heb. Dus overal
maak ik dan een praatje.’

zelf niks van, alleen dat mijn dagnachtritme wat is verbeterd.
En dat ik langer kan computeren. Ik zit hier nu ook al een
hele tijd op mijn stoel met jou te praten, normaal loop ik al
snel een beetje rond om van alles te doen. Maar in de auto
kan ik dat prima, een hele tijd achter elkaar stilzitten en me
concentreren.’
Heb je er iets aan proberen te doen?
‘Jazeker! Ik heb vele brieven en mails gestuurd naar allerlei
instanties, maar die zeggen allemaal dat ze niets aan de wet
kunnen veranderen. Ik heb er wel voor gezorgd dat de ADHD
belangenorganisatie Impuls met de Socialistische Partij in
contact is gekomen. Om die keuringen dus afgeschaft te krijgen. Daarmee zijn we nu op de goede weg. Ik ben nu lid van
Impuls. Het gaat me vooral om de ergernis, dat je niet eerlijk
wordt behandeld. Ik ben sociaal ingesteld, probeer zo goed
mogelijk voor de samenleving te zijn en dan word je op zo’n
manier gepakt omdat je ADHD hebt! Ik heb mezelf beloofd dat
ik niet rust voordat dit afgeschaft is.’
Heb je nog plannen voor de verre toekomst?
‘Op termijn zou ik wel het huis uit willen, maar dat heeft geen
haast. Ik hou van Gendringen en de landelijke omgeving. Dus
ik wacht tot hier in de buurt een mooi plekje vrijkomt.
Als ik ooit een relatie krijg, hoop ik niet dat het iemand is die
van wereldreizen houdt of die wil emigreren. Mijn eigen omgeving, mijn eigen taal kunnen spreken, dat is belangrijk voor
mij. Misschien wil ik over een tijdje ook wel weer de keuken
in voor mijn werk, maar voorlopig bevalt het me nog prima in
de ijsfabriek.’
Zou je dat leuk vinden, een relatie?
‘Misschien wel. Maar dat soort dingen kun je niet afdwingen.’
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Kun je goed opschieten met je directe familie?
‘Sinds mijn zus zelfstandig woont, gaat het
heel goed. Onze band is sterk verbeterd nu we
niet meer op elkaars lip zitten. Met mijn ADHD
heeft ze leren leven en ze zal er nooit een onvertogen woord
over zeggen. Ook mijn vader en moeder hebben dat nooit
gedaan.
Mijn vader heeft een psychische aandoening. Voor mijn moeder was dat moeilijk en daarom zijn ze ook gescheiden. Hij
deed gekke dingen. Ooit gingen we op de scooter naar Harderwijk en toen trok hij een verbodsbord kapot en reed gewoon
door. Ik schrok heel erg, want zoiets is toch strafbaar!
Inmiddels woont hij begeleid en hij komt soms bij ons langs.
Dan verwacht hij dat je meteen tijd hebt voor zijn verhaal,
maar als het niet uitkomt, dan zeg ik gewoon: nu even niet.
Een scheiding is niet fijn, maar als mijn ouders bij elkaar waren gebleven, hadden we misschien wel meer ellende gekregen. Nu heeft mijn moeder vanaf 2003 een nieuwe vriend en
daar kan ik goed mee overweg. Hij heeft de mentaliteit van de
Achterhoek en gaat nooit op de vaderstoel zitten. Piet laat de
regels in huis netjes aan mijn moeder over en hij verwacht ook
niet dat mijn zus en ik hem ‘pappa’ noemen. Dat hadden we
ook niet geaccepteerd hoor, dan had die relatie niet lang stand
gehouden.’
Wil je tot slot nog iets kwijt?
‘Alleen dat ik ADHD niet als een ziekte zie, want je gaat er
niet dood aan. ADHD is ook geen handicap, want aan een
handicap zitten alleen nadelen. ADHD heeft ook positieve
kanten. Dat geldt ook voor dat lichte autisme. Het is verder
ongevaarlijk, want ik doe geen verkeerde dingen. Kortom,
ADHD is een onschuldige stoornis. Ik probeer gewoon mijn ding
te doen en gedraag me zo normaal mogelijk. Iedere gek heeft
zijn gebrek.’

Column Janneke Pelle

De DRIFTIGE driejarige
“Hou je bek, mama!” riep het jongetje van drie naar zijn moeder. En toen nog een keer: “Hou je
bek, mama!”
De moeder zei niets en ik vroeg me af of ze haar zoon, die al de hele middag vervelend was,
rustig dacht te krijgen door hem te negeren. Ze had al zo veel geprobeerd.
Na wat gooi- en smijtwerk stuurde ze haar kleuter dan toch naar de gang, alwaar hij hard huilend op de trap ging zitten. “Hier blijven zitten!” hoorde ik haar roepen, voordat ze terugkwam
en met een diepe zucht weer plaatsnam aan de keukentafel.
“Hij is druk,” zei ze.
“Wat riep hij toch de hele tijd naar je?” vroeg ik. “Hou je bek?”
“Ja,” antwoordde ze. “Wat betekent?”
Een paar jaar geleden kwam ze vanuit haar moederland, bedreigd door oorlog en geweld, naar
Nederland en ze begrijpt nog niet alle lelijke woorden die een kind kan leren van zijn oudere
buurjongetje. Ik had het moeten weten.
“Hou je bek, tja, als ik het vroeger tegen mijn ouders zou zeggen, zouden ze daar heel kwaad
om worden. Het betekent dat je stil moet zijn, maar dan in heel nare woorden.”
Nog een zucht en toen gingen we verder met waar we mee bezig waren. Onvoltooid tegenwoordige tijd, voltooid verleden toekomende tijd, d’s en t’s.
Met mijn jas aan liep ik naar de voordeur. Het jongetje zat nog steeds op de trap te huilen en
schrok toen hij zijn moeder achter me aan zag komen.
“Wat jij zei, hou je bek, is heel stout! Mama nu hoofdpijn, en Janneke ook hoofdpijn.”
Ik ben de beroerdste niet en greep naar mijn hoofd.
“Jij nooit meer zeggen?”
Het jongetje schudde zijn hoofd.
“Jij sorry zeggen tegen Janneke?”
Hij keek me aan met zijn grote, donkere ogen en zei toen heel timide: “sorry Janka.”
Mijn naam blijft moeilijk voor hem.
Ik wist even niet wat ik moest zeggen, maar de driejarige was me voor. Door zijn tranen heen
kwam zijn aloude ondeugende blik naar voren. “Janka met auto?” vroeg hij, zijn wangen afvegend. Het jongetje, dat met zijn ouders overal met de benenwagen en het openbaar vervoer
moest komen, was gek op auto’s. Ik was die dag op de fiets gekomen.
“Als jij voortaan lief doet tegen mama, mag je de volgende keer een stukje met me in de auto.”
Een kinderhand is snel gevuld; ik heb de driftige driejarige nog nooit zo lief en rustig gezien als
de volgende keer dat ik, met het oude rode Golfje, bij de familie was.

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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Column Jenny Kamps

HARD

tegen

HART

Hij:
Ze heeft gewoon te luisteren
Ik gaf haar een duwtje
Het stelde niks voor
Ze moet gewoon niet lullen
Luisteren dat is wat ze moet
Als ik thuis kom is ze moe
GVD...ze heeft te zorgen dat er eten is En bier.
Ze weet dat ik dat wil GVD kutwijven,
ze zijn allemaal hetzelfde Waar kan zij nu moe van zijn?
Zij:
Moeder van zijn zoon
Zwanger van hun tweede kind
Een blauw oog
Een gescheurde lip
Losgeslagen tanden
Gekneusde ribben
Hij houdt van mij
Zo is hij niet altijd
Hij was gewoon moe
Ik had ook gewoon eten moeten koken
Hij kan er ook niks aan doen
Ik had gewoon moeten luisteren
Enige tijd later:
Na de bevalling is ze weer geslagen
Bont en blauw
Alle hoeken van de kamer heeft ze gezien
Alle huisraad is vernield
Nu:
Weer is ze zwanger
Kind nummer drie komt
Inmiddels is ze ook aan drugs verslaafd
Ze wil niet weg bij hem
Hij is immers niet altijd zo
Ze houdt van hem
Met heel haar hart

Jenny Kamps is manager bij de stichting BYou,
een Zwols inloopcentrum voor zwerfjongeren.
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Tref schrijvers: OLGA de la FONTAINE
Leven met schizofrenie

BLIJF
vechten,

groeien,

DURVEN!

De juf vroeg iedereen hun naam te noemen en wat hun
lievelingseten was.
‘Nassi,’ flapte Ief er spontaan uit.
‘Drop,’ zei Jamie daarop en daar moesten die twee zo
geweldig om lachen, dat tenslotte de hele klas mee lachte.
Onderwijl stelden de andere kinderen vast dat Jamie en
Ief wel hele goede vrienden waren zoals ze elkaar vasthielden en de lachtranen op elkaars gezicht wegveegden. Die
hele ochtend werd er tersluiks naar ze gekeken door de
kinderen en door de juf. Ze merkten op dat Ief en Jamie
regelmatig elkaars zinnen afmaakten, dat de twee in bijna
identieke houding in de bankjes zaten, hun benen onder
zich gevouwen, op de Indische wijze, dat ze beiden even
dromerig voor zich uit keken, één keer begonnen ze op
hetzelfde moment hetzelfde liedje te neuriën. Vooral de
juf wist dat zich hier iets bijzonders manifesteerde, zij
raadpleegde opnieuw haar namenlijst, en nee, Ief en Jamie
waren geen twee-eiige tweeling. Alleen de verwondering
bleef over. De verwondering dat twee kinderen innerlijk
zoveel op elkaar leken zonder familie te zijn. Hier in de
klas trad al de eerste jaloezie op. De twee werden benijd
om hun hechte vriendschap, iets wat zij beiden als zo
gewoon waren gaan beschouwen. Het was niet gewoon en
daar werden ze, naarmate ze ouder werden, steeds vaker
aan herinnerd.

‘Dansen boven de stad’
Twee jonge mensen sterven.
Hun intrigerende en veelbewogen levensverhaal.

Al jong leren Ief en Jamie voor elkaar te zorgen. Ief schrijft en Jamie
schildert. Ze hebben een bijzondere vriendschap en iedereen benijdt
hen om hun speciale band. Als Linde, de moeder van Ief overlijdt en de
moeder van Jamie terugkeert naar haar man in Australië, kunnen de
twee hun leven inrichten zoals zij dat zelf willen. Dan komt er een groot
en afgrijselijk geheim naar buiten…
Na veel verhuizingen kwam Olga de la Fontaine in 1987 psychotisch aan
in Amsterdam. In het voorjaar van 1988 werd ze opgenomen in het AMC
waar ze na een paar weken ontwaakte uit haar psychose. De diagnose
was schizofrenie. Sindsdien heeft de schrijfster keihard gewerkt aan
haar herstel. Pas in het najaar van 2001 kon ze oprecht zeggen dat het
goed met haar ging. Ook is ze toen begonnen met schrijven. Haar debuut
‘Onder water’ verscheen in het najaar van 2005.
Olga’s tweede roman ‘Dansen boven de stad’ is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van een psychose. Zij bewijst
als schrijfster van dit boek dat ook mensen met de diagnose schizofrenie
niet klaar zijn met het leven. Integendeel: hoe belangrijk het is om te
blijven groeien, te blijven vechten, te blijven durven.
Zie ook www.olgadelafontaine.nl.
Van ieder verkocht exemplaar van ‘Dansen boven de stad’ gaat er een
bedrag naar Anoksis. Anoiksis is een vereniging voor en door mensen
met schizofrenie, psychosen en aanverwante stoornissen.
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Lisette laat mensen voelen wie ze echt zijn

ALLES
je

zit in

ZELF

LISETTE

‘Je kunt honderd keer zeggen dat iemand er mooi uitziet en een leuk mens
is, maar dat helpt niet. Pas als iemand zich mooi voélt, zich een leuk
mens voélt, dan weten ze het zeker. En
dat is geweldig fijn! Ik laat ze merken: dit is jouw binnenste, dit is
jouw kracht. Of jouw verdriet, want
het leven is vaak hard. Ja, er wordt
heel wat afgehuild op mijn behandeltafel, en dat is prima. Echt dat oerhuilen. Achteraf zijn ze dan opgelucht,
dan zijn ze het kwijt.’
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L

isette Roobol (47) heeft een haptonomiepraktijk
aan huis in Nijmegen. Een haptotherapeut leert
cliënten om weer contact te krijgen met hun gevoel, door ze met aandacht aan te raken. Dat kan
helpen bij allerlei psychische klachten zoals stress
en burn-out, maar ook bij chronische pijn. ‘Ik maak mensen
weer bewust van hun gevoelens. Dat is niet altijd even makkelijk of prettig, want je kunt ook eenzaamheid en verdriet
ervaren als je bij jezelf naar binnen gaat. Maar als je door
die worsteling heen bent, dan kan zo’n ontdekkingsreis naar
jezelf een verrijking zijn. Je vindt dan je eigen antwoorden
op de belangrijke levensvragen; wie ben ik, waarom leef ik?
Je leert waar je gelukkig van wordt. Veel mensen zijn bang
voor die ontdekkingsreis. Ze storten zich daarom in hun werk
of in hun relatie of in hun kinderen. Na een paar jaar vragen
ze zich af: is dit nou alles? Dan worden ze ongelukkig, overwerkt of krijgen een depressie. Of ze gaan scheiden en zoeken hun heil bij een andere partner en dat is dan een tijdje
best leuk en daarna vervallen ze weer in dezelfde sleur.’
Lisette verstaat de kunst om haar cliënten via aanraking uit
te nodigen om te laten zien en te voelen wie ze echt zijn.
Ze is heel persoonlijk bij haar cliënten betrokken.

Afrikaanse roots

Lisette werd in Nigeria geboren. ‘In Afrika liggen mijn roots.’
Haar vader werkte daar voor een scheepvaartmaatschappij.

Lisette verhuisde op haar vijfde naar Nederland, omdat haar
moeder wilde dat ze naar een goede school zou gaan. Haar vader bleef in Afrika werken, dus reisde haar moeder met Lisette
en haar andere kinderen regelmatig heen en weer. ‘Dat ik mijn
vader moest missen, was voor mij het moeilijkste. Verder viel
de overgang naar Nederland mee. Ik heb wel bewondering
voor mijn moeder dat ze zoveel voor de kinderen over had dat
ze hier tien jaar alleen met ons heeft gewoond.’

Anders leren bewegen

Lisette heeft nog steeds veel interesse in verre landen en
reisde heel wat af voordat ze kinderen kreeg. Als tiener wilde
ze verpleegster worden, later sloot ze de opleiding Mensendieck-oefentherapie en naderhand haptonomie met goed gevolg af. Een Mensendieck-therapeut leert cliënten oefeningen
aan waardoor hun houding verbetert. Daardoor verminderen of
verdwijnen vaak hun klachten, zoals pijn in de rug of nek. De
oefeningen moeten iedere dag thuis worden uitgevoerd. ‘Je
leert mensen anders bewegen, op een manier die het beste
is voor hun hele lichaam en die bij hun dagelijkse leven past.
De therapie verschilt dus per persoon. Een metselaar help ik
anders dan iemand met pijn in nek en schouders. Bij bouwvakkers gaat het vaak puur om de lichamelijke belasting tijdens
het werk. Mensen met nek- en schouderklachten zitten vaak te
veel in hun hoofd. Die hebben er baat bij als ze leren hun lijf
weer te voelen en dan pas ik vaak haptonomie toe.’

Op zoek naar de eigenheid

Lisette gaat verder: ‘Mensen vertellen me een heleboel, maar
ik probeer daar doorheen te voelen naar wat iemand écht wil
zeggen. We leren van jongs af aan hoe we ons moeten gedragen, dat we niet mogen niet schreeuwen of uitbundig zijn
bijvoorbeeld. Als mensen zich daarvoor te veel moeten aanpassen, komt dat tot uiting in allerlei klachten. Via aanraken
leer ik die mensen te voelen wat ze zelf het fijnste vinden.
De eigenheid komt er dan uit. Want als je jezelf bent, ben je
op je mooist, liefst, leukst, lekkerst, interessants, noem maar
op. Dat vind ik het mooie aan mijn vak, die begeleiding. Het
is geen therapie of behandeling, het gaat om de ontdekking:
wie ben je, wat is je probleem eigenlijk? Kun je een chronische ziekte accepteren en ermee omgaan? Hoe kun je leven
met pijn? Wat is voor jou nou het belangrijkste en waar word
jij gelukkig van? Waarin ben jij het beste? Want daarin blink
je uit en daarvan word je blij. En dat willen we toch, gelukkig
zijn? Als je naar je gevoel gaat, geef je je lijf én je geest meer
ruimte. En dan ontdek je jouw persoonlijke antwoord op al die
vragen.’

Je leeft niet om alleen te zijn

Zelf leeft Lisette zo bewust mogelijk, zeker wat betreft voeding en gezondheid. Elke ochtend doet ze haar eigen oefeningen, waaronder vijf ‘Tibetanen’. ‘Daar zou je jong door
blijven. Misschien ben ik daarom nog niet grijs, haha.’
Voor haarzelf is het ook belangrijk om regelmatig even stil te
zijn. ‘Heerlijk, dan ontdek je weer nieuwe dingen in jezelf.
Alles zit in jezelf, door even rustig alleen te zijn kun je jezelf
weer opladen. Je innerlijk is een essentiële bron van energie
en leven, het geeft je de mogelijkheid om vanuit je eigen
kracht te werken. Maar wel in contact met andere mensen. Je
leeft niet om alleen te zijn. Ieder mens heeft ook de bevestiging van een ander nodig.’

www.lisetteroobol.nl

Ruimte voor gevoelens

Lisette heeft inmiddels met een collega een training ontwikkeld voor bedrijven: Samenwerken met Gevoel. ‘Het is heel
mooi als mensen in mijn praktijk weer zichzelf worden. Als
dat ook naar het bedrijf uitstraalt waar ze werken, is dat
nog fijner. Open mensen die zichzelf durven laten zien, gaan
beter om met hun collega’s en hebben meer hart voor hun
werk. Zonder zichzelf voorbij te lopen. Als je goed voor jezelf
zorgt, krijg je daar zoveel energie van dat je ook goed voor de
rest van de wereld kunt zorgen. Daarom wil ik ook dat bazen
hun werknemers meer ‘zien’ en meer persoonlijke aandacht
geven. Even zeggen ‘goh, ik zie dat je moe bent’ als iemand er
slecht uitziet. Ik ben ervan overtuigd dat het een positief effect heeft op je bedrijfsresultaat als je zo omgaat met elkaar.
Je moet het natuurlijk wel echt menen, anders werkt het niet.
Verder ben ik geen wereldverbeteraar hoor’, lacht ze.
Wat haar ook boeit, is het geven van zwangerschapsbegeleiding. Daar betrekt ze altijd de vaders bij. ‘Die vinden het vaak
moeilijk of eng om contact te maken met de ongeboren baby.
Ik leg zo’n vader dan uit dat hij alleen zijn vrouw hoeft aan te
raken en de liefde voor zijn vrouw hoeft te voelen. Dan komt
de baby vanzelf naar hem toe, want zo’n kleintje wil genieten
van de liefde tussen vader en moeder. Prachtig is dat.’
Maar ook de minder mooie dingen krijgen bij Lisette een
plaatsje. ‘Rondom zwangerschap, bevalling en geboorte wordt
zoveel verborgen gehouden. Wat je ervaart, wat je voelt, dat
is niet alleen maar halleluja. Daar moet ook ruimte voor zijn.’
Daarnaast verdiept ze zich in seksualiteit en intimiteit. ‘De
basis van goede intimiteit is een goede relatie en openheid.
Niet meteen snibbig zeggen ‘nee zo doe je het niet goed’ als
je man je masseert, maar samen ontdekken wat voor jullie
werkt. Want vrouwen weten ook vaak niet wat ze fijn vinden
omdat ze zich niet bewust zijn van de gevoelens in hun bekkengebied. Een man moet een vrouw open maken, in beide
betekenissen. Daar kan ik nog heel veel over vertellen...’
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Margriet’s bespiegelingen

MILD

Als je kinderen krijgt, word je zo mild, zeggen mensen die kinderen krijgen altijd.
Dat is de natuur. Die zou daar anders over kunnen denken. “Ahhh”, zwijmelen ze bij
de aanblik van hun doorgedraaide kleuter die een groepje duiven panisch alle kanten op doet schieten door er maniakaal brullend doorheen te rennen. Wie maniakaal
brullend over een speelplaats rent en kleuters panisch alle kanten op doet schieten,
wacht vermoedelijk een ander lot. Liefdevol laten ze hun kleintjes hamsters en
cavia’s in krappe kooitjes proppen, in oogjes prikken en in plastic renballen door het
huis heen pingpongen. “Cheyenne is dol op dieren!”, zeggen ze dan. Want ze zijn zo
mild geworden.
In het Sarphatipark zag ik hoe een jongen zijn zusje leerde hoe je het best takken
uit de oude treurwilg kon trekken door er gillend met je volle gewicht in te gaan
hangen. In het slagveld van takken en bladeren stonden de ouders hun verticuteermachientjes met religieuze proporties te bewonderen.
“Hee joh!” Zei ik.
Ik probeerde heel cool en oké te zijn, dus ik klonk als een opgesnoven Andries Knevel op de EO-Jongerendag. Milde vader schoot op me af.
“Dit is een P A R K!”, zei hij. Toegegeven, bij de ingang ervan staat naast het bosje
verbodsborden betreffende fietsen, lawaai maken, drinken, barbecuen, wildplassen
of –poepen inderdaad geen verbod op het slopen van het park in kwestie zelf.
Ik stamelde wat over dat ik het desalniettemin toch best wel zonde vond, om zo’n
boom puur voor de lol te slopen, maar vader was niet zo mild meer. “Dat hoef jij
helemaal niet te vinden”, zei hij. “Jij bomenknuffelaar.”

Margriet Wesselink is journalist. Ze woont in Amsterdam en droomt over
radijsjes eten in Noord-Korea, onbeperkt ranonkels voor iedereen
en de officiële afschaffing van het woord ‘zodoende’.
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Mathilde’s Recept
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PROBLEEM?

Leg ‘t voor aan

SECRETIA

mail:
info@TREFmagazine.nl
o.v.v.: ‘Probleem voor Secretia’

Beste Secretia,
Enkele maanden geleden zijn mijn
man en ik verhuisd naar het Friese
Wymbritseradiel. Mijn man is schrijver, een solistisch beroep, waardoor hij
niet snel nieuwe contacten legt. Ikzelf
werk in de bibliotheek dus ik ontmoet
veel mensen. Nu vind ik dat mijn man
moet gaan golfen bijvoorbeeld, of zich
aan moet melden bij Plaatselijk Belang,
of op een andere manier moet gaan netwerken, socializen als het ware, zodat
we er wat sneller bij gaan horen. Maar
hij wil niet. Wat kan ik doen?
Liefs, Maaike.

Beste Maaike,
‘Let ‘n minsk gewurde’, zeggen ze in
Wymbritseradiel, zoals je misschien gemerkt zult hebben omdat jij er al zoveel
contacten hebt gelegd. Dat betekent zoiets
als: laat een mens z’n gang gaan, laat
een mens in z’n waarde. Waarom moet je
man doen waar ie geen zin in heeft? En
trouwens: hoe zit het met jou? Ik maak
me meer zorgen over jou dan over je man.
Waarom wil je ‘erbij horen’? En wáárbij
eigenlijk? Vraag je dat nou eens goed af.
In welk hokje wil je en waarom? Is het je
nooit opgevallen dat mensen die zo graag
ergens bij willen horen meestal zelf niet
goed in hun vel zitten? Dat zij in hun
eentje onzeker zijn en een zeer zwak ikbesef hebben? Arme jij. Het is wellicht goed
om te weten dat het actief ‘erbij gaan horen’ alleen maar averechts werkt. Zolang
je er niet op uit bent ergens bij te horen, en
gewoon doet waar je zin in hebt, word je
veel sneller geaccepteerd. Kijk, en dan loop
je de kans dat de mensen bij jóu willen
gaan horen. Dat is ook erg lastig, maar
dat is weer een ander probleem.
Zeg, sterkte gewenst
en de hartelijke groeten aan je man!
Secretia.

willen eigenlijk wel gezonder gaan leven
En shag bij
de buren...

...dan krijgen
we veel meer
beweging.
Marijke Mosterman

Als we nu de chips
op zolder leggen...

...chocola in de logeerkamer,
bier in de garage, ijs en
slagroom in de kelder en
hamburgers in ‘t schuurtje...
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GERDA
Op het SNIJVLAK
van

MAATSCHAPPIJ
en

MANAGEMENT

Gerda Meuleman is een mens met
twee kanten en allerlei schakeringen daartussen. Enerzijds is ze
goed in organiseren, anderzijds is
ze maatschappelijk zeer betrokken:
een mensenmens. In haar huidige
functie als algemeen coördinator/
eindverantwoordelijke bij
In Balans Hasselt, een unieke
organisatie voor maatschappelijke
activering, kan ze beide kwaliteiten goed combineren. ‘Ik voel me
hier precies op m’n plek’.
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H

et begon ooit met de opleiding Maatschappelijk Werk, waarna Gerda een tijd in een
vormingscentrum werkte als vormingswerker
voor partieel leerplichtigen. ‘Dat was in de
jaren ’70 toen alles nog kon’, vertelt Gerda
(58). ‘Als ik toen had geweten wat ik nu wist, had ik
het heel anders gedaan. We deden maar wat. Iederéén
deed toen maar wat. Maar goed, het had ook z’n leuke
kanten.’ Ze trouwde al jong en bleef thuis om zich aan
haar gezin te wijden. Ondertussen deed ze vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en ving twee
kinderen uit Eritrea thuis op. Toen haar jongste vier was,
in 1992, besloot ze weer te gaan solliciteren. ‘Ik kwam
terecht in de thuiszorg, eerst als invalkracht, later als
leidinggevende. Midden jaren ’90 ging ik naar de Gespecialiseerde Gezinsverzorging, GGV. Dat was goed werk, ik
stuurde mensen aan die laagdrempelige thuiszorg boden
op het gebied van huishouding, opvoeding en dergelijke.
Zelf ben ik niet een type voor de daadwerkelijke zorg
bij mensen thuis. Ik heb er geen geduld voor. Ik ben best
bereid iemand een hart onder de riem of een veer in de
kont te steken, maar dan moet het ook klaar zijn.’ Gerda
ontwikkelde zich steeds verder. ‘Ik was met een opleiding
hypnotherapie begonnen, maar dat stond even op een
laag pitje omdat mijn scheiding er tussen kwam. Toen ik
overwoog om weer verder te gaan, zei mijn leidinggevende dat ik op kosten van de organisatie management zou
moeten gaan studeren, want dat zou veel meer iets voor
mij zijn. Ik heb die kans overwogen en toen aangegrepen
en het is me goed bevallen.’
De beste en de een na beste stap
In haar afstudeerscriptie VO Management combineerde
Gerda twee van haar grootste interessegebieden; het
spirituele en het organisatorische. Het werkstuk is ‘de
weerslag van een zoektocht; een zoektocht naar succes in materiële en immateriële zin op individueel en
organisatieniveau. Een zoektocht naar succes vanuit de
spirituele benadering, afgezet tegen de gangbare benadering’ (zie kader). ‘In diezelfde tijd ging de organisatie
waarvoor ik werkte reorganiseren en ik kreeg de kans om
te vertrekken met een jaarsalaris’, vertelt Gerda. ‘Die
uitdaging ben ik aangegaan en het is de op een na beste
stap geweest die ik ooit gezet heb. De beste stap die ik
gezet heb in mijn leven, is de stap naar verdieping, naar
innerlijke bewustwording in 1994, wat me heeft geholpen om mezelf te ontdekken en te leren kennen. Tot
die tijd deed ik wat ‘hoorde’, wat ‘er van me verwacht
werd’. Daarna leefde ik meer vanuit mezelf, vanuit m’n
gevoel. Daardoor heb ik heel wat onverwerkte zaken uit
het verleden een plaats kunnen geven en ben ik een stuk
gelukkiger geworden in het heden.
De klik
Gerda groeide reformatorisch op. ‘Ik heb ooit ook wel
dingen bij de kerk gedaan, een kindernevendienst opgericht en dergelijke. Maar op een gegeven moment heb ik
mijn eigen weg gekozen. De mooie kanten heb ik meegenomen, zoals de Bijbelkennis, die is heel waardevol. Maar
ik kan niet zoveel met de vorm van die kerken, ook niet
van andere kerken trouwens. Eigenlijk ben ik gewoon een
vrije vogel. Dat ontdekte ik ook in het maatschappelijk
werk. Ik hou niet zo van praatculturen, ik ben meer een
mens van actie.’ Al vaker was ze in de loop der jaren
een man tegengekomen die net zo’n vrije vogel was als
zij. ‘Wolter van Hasselt was heel bezield. Hij was bezig
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met natuur en milieu en met kringloop, en hij kwam veel
mensen tegen onder z’n vrijwilligers, die buiten de maatschappelijke boot vielen. Voor hen wilde hij een stichting
oprichten waar ze gewoon zichzelf konden zijn. Het klikte
tussen Gerda en Wolter. ‘We gingen samen op vakantie
en in Engeland, waar zoveel spirituele plekken zijn met
leylijnen en dergelijke. Het voelde er heel spiritueel en
heel goed, we zaten daar aan het water en op terrasjes te
filosoferen en mooie plannen te bedenken. Hij vroeg me
of ik er wat in zag om samen met hem te beginnen met
In Balans, zoals we de stichting noemden. Ik zag daar wel
wat in.’
Evenwaardig ont-wikkelen
En zo begon het. ‘Wolter kende iedereen’, vertelt Gerda.
‘Hij had zoveel goodwill, het moest wel gek lopen als dat
niets zou worden.’ In september 2005 begon ze met de
nieuwe stichting en een paar deelnemers. ‘Onze doelstelling was een groep mensen binnenhalen die nergens
anders terecht konden. Omdat ze of op wachtlijst van
de WSW stonden, of een taakstraf hadden, of door hun
gedrag werden uitgespuugd, of gewoon achter geraniums
zaten, of niet voldeden aan het wel of niet invullen van
formulier bijvoorbeeld. Mensen die zich aan de rand van
de maatschappij bevonden. Maar ook voor mensen die
bewust géén deel (meer) uit willen maken van de huidige
beheerscultuur. Daar ben ik trouwens zelf ook een voorbeeld van. Er was grote behoefte aan zo’n instelling. We
wilden iets doen aan de psychische nood van die mensen.
We wilden een horizontale organisatie in het leven roepen,
waar men evenwaardig was aan elkaar. Waar iedereen
een stukje verantwoordelijkheid op zich zou nemen om
het goed te laten verlopen. En waar iedereen de kans zou
krijgen zich te ont-wikkelen. Die beknellende wikkel moet
eraf, mensen moeten de gelegenheid krijgen te groeien
en weer zelfvertrouwen te krijgen. Je bent zoals je bent,
kom maar binnen, laat maar zien wat je kan, dat was ons
motto.’ Wolter en Gerda werden behalve partners bij In
Balans ook levenspartners. ‘Helaas werd Wolter al snel
ziek. Hij overleed in juli 2011.’
Het loopt storm bij In Balans, inmiddels onderdeel van
onderwijs- en welzijnsorganisatie Landstede. De 75
deelnemers komen uit de wijde omtrek. ‘Ze komen via
de gemeenten of het UWV, vanuit vrijwilligerscentrales of bijvoorbeeld vanuit organisaties voor begeleid
wonen. We krijgen hier mensen met een taakstraf en
er lopen ook mbo-mensen stage.’ In Balans is geen reintegratiebedrijf. ‘Maar sinds onze oprichting zijn toch
wel al achttien mensen doorgestroomd naar een reguliere baan’, vertelt Gerda. ‘De mensen werken in bepaalde
sectoren: computers, kleding, groen, klussen en webdesign bijvoorbeeld. Een viertal mensen is onder begeleiding van een gepensioneerde vrijwilliger begonnen met
een zelfstandig webdesignbedrijf. Alles is hier mogelijk.
Hoewel het financieel gezien wel lastiger wordt met alle
bezuinigingen tegenwoordig.’ Gerda is trots op ‘haar’
stichting. ‘Mensen kunnen zichzelf zijn hier’, zegt ze.
‘Ik kan af en toe bot zijn, maar ik ben actief, daadkrachtig, gedreven en ik hou me aan m’n afspraken. En ik ben
altijd bereid om naar mezelf te kijken. Dat verwacht
ik ook van anderen. Die insteek maakt dat er een open
sfeer heerst waarin iedereen zich op z’n gemak voelt. In
Balans is een geweldige organisatie, waar ik altijd voor
blijf gaan.’

Samenvatting van het afstudeeressay van Gerda van VO Management:
Vraagstelling: ‘Hoe kun je als individu en als organisatie, ondanks de druk zowel van buitenaf als van binnenuit
succesvol zijn en je doelen bereiken op een manier die meer rust en minder stress geeft: hoe kun je niet alleen
het materiële nastreven maar ook werkelijk ten dienste staan van mens en maatschappij?’
Gerda komt in haar onderzoek tot de volgende conclusie:
We kunnen zowel materieel als immaterieel succesvol zijn en in overvloed leven, mits we als individu en als
organisatie een fundamentele keuze maken voor verandering. -Door vanuit “de zeven spirituele wetten van succes” (Deepak Chopra) te leven en te werken kunnen wij dat veranderings- en groeiproces ingaan.
Het kan allemaal simpeler en gemakkelijker wanneer we leven en werken vanuit intuïtie. Dat vraagt om een
simpel organisatieconcept waarin de succesfactor is: een organisatie die een product levert dat werkelijk ten
dienste staat van mens en maatschappij. En waarvoor als prestatie-indicatoren gelden: verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk in de organisatie, bezielend leiderschap en de zeven spirituele wetten van succes. Deze fundamentele keuze tot anders denken en handelen zal een bewuste keuze moeten zijn, maar wordt vergemakkelijkt
door de kosmische veranderingen van de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.
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De STOET der

MOEDELOZEN
Ze schuifelen sinds het begin der tijden
Aan de schaduwzijde van het bestaan
Het leven dat zij lijdend leiden
Kunnen zij maar nauwelijks aan

Zij hebben niet voor hun lot gekozen,
Wie wil zo armoedig door het leven gaan?
Zij vormen de Stoet der Moedelozen
Trotsloos wadend door hun dagelijkse waan

Niets in hun leven is vanzelfsprekend
Een bad, een warm bed, noch een vol bord
Wie weet wat dat voor een mens betekent
Voortdurend te leven met zoveel tekort

Maar het ergste van al is als lucht te wezen
Nooit door een ander te worden gehoord
Nooit van het zwarte zelfbeeld te genezen
Alle zelfrespect de grond in geboord

Zij hebben nimmer voor hun lot gekozen
Zij verloren alles, tot de laatste snik
En tot slot verliest de Stoet der Moedelozen
Gereduceerd tot nul, zelfs de eigen ik

Puntenslijper
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