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Deel 157:
De verandering

I

n het centrum van een stad hebben alle straten en stegen
een tijdelijk karakter, waarmee ik wil zeggen dat alles, van
de gevels tot de verlichtingen, aan verandering onderhevig
is.
Als ik af en toe buiten zit, terwijl er niemand in mijn winkel
rondloopt, vang ik vaak gesprekjes van voorbijgangers op.
Niet zelden hoor ik die mensen zeggen ‘deze winkel kende ik
nog niet’ of ‘ze hebben hier alle kozijnen opgeknapt’.
Als binnenstadbewoner, met een winkel onder mijn appartement, maak ik die gedaanteverwisselingen natuurlijk ook
mee, maar omdat ze zich van lieverlee voltrekken, pal voor
mijn ogen, is er van een verrassing geen sprake.
Aan het einde van vorige week stond er plotseling een motor van Yamaha in de straat. In eerste instantie viel hij alleen
op vanwege zijn robuuste postuur, de zwarte kleur en de
nieuwe banden met veel profiel. Osman en ik waren even
gaan kijken. Iets later kwamen er nog twee winkeleigenaars
bij ons staan.
‘Deze machine kost in Turkije minimaal honderdduizend
euro,’ zei Osman bijna verliefd.
‘Mijn broer heeft er ook eentje,’ legde de Syrische pizzaboer
uit. ‘Hij rijdt soms ’s ochtends vroeg helemaal naar Parijs, in
vier of vijf uur, daar drinkt hij een kop koffie onder de Eiffeltoren en daarna knalt hij terug naar Nederland.’
‘Dat slaat nergens op,’ antwoordde Osman. ‘Waarom zou je
daar zo kort blijven?’
‘Het gaat om de rit, eikel. Niet om de bestemming.’
Na drie dagen viel het op dat de Yamaha niet van plek was
veranderd. Intussen hadden alle uitbaters, iedereen op zijn
eigen moment, een kijkje genomen, maar we konden niet
doorgronden van wie hij eigenlijk was. Hij leek er achtergelaten.
‘Ik ga de startmotor eruit pakken,’ zei Osman op dinsdagmorgen. ‘Die zijn ontzettend veel waard, heeft mijn neef gezegd. Hij kan hem goed verkopen.’
‘Is dat niet een vorm van diefstal?’ De vraag was retorisch
bedoeld.
‘De eigenaar heeft dat ding laten staan. Als ik het niet doe,
strippen anderen hem wel, net zo lang tot de gemeente besluit dat hij helemaal weg moet.’
‘Ik weet het niet, buurman. Misschien is de eigenaar gewoon met vakantie.’
‘Ik heb je hulp nodig,’ zei hij.
Osman was niet zó roekeloos dat hij overdag zijn gang
wilde gaan; we moesten wachten tot het vallen van de avond.
Daarna wandelde hij, met mij in zijn kielzog, naar de motor,
die inmiddels overdekt was met takken, bladeren en ander
vuil dat de wind rond blies. Hij priemde een schroevendraaier
onder de kap. Hij slaagde snel in zijn missie.
Vanaf dat moment ging het snel. Elke keer als ik naar de
motor keek, een paar keer per dag, was er opnieuw iets verdwenen – het dashboard, een handvat, allebei de wielen. Het
was alsof je iemand live zag aftakelen door de honger. Het
enige wat deze Yamaha nodig had, was aandacht van zijn eigenaar, maar die liet het afweten.
Vlak voor het weekend was er niets meer van de tweewieler
over. Iedereen in de buurt, variërend van studenten tot horecauitbaters, had een onderdeel gejat. Ik wilde, als souvenir aan
deze week, ook iets pakken, maar vrijdagochtend kwam er
inderdaad een kleine vrachtwagen van de gemeente langs. Ze
takelden de restanten in hun bak en gingen door naar de volgende klus.
De argeloze bezoeker van de binnenstad zou kunnen denken dat al onze dagen er hetzelfde uitzien. Maar zij wisten
niet wat wij meemaakten. En wat voor mensen wij daadwerkelijk waren.
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Geloof, hoop &liefde
‘Ik vind mensen die stotteren
vaak zo dapper’
Anja van der Vlist-Pluut uit Zutphen is gepensioneerd stottertherapeut en bestuurslid bij
het StotterFonds. Komende vrijdag is het WereldStotterDag en dit jaar richt de campagne
zich op het geven van voorlichting aan ouders van kinderen die stotteren. Wie en wat
vormen haar ‘kruis, anker en hart’?
– Till Behne

,,Allereerst geloof ik niet in
het woord ‘stotteraar’. Je
bent iemand met stotteren,
het is een onderdeel van je,
maar het definieert je niet.
Het mooie van WereldStotterDag is dat je daar bij
kan stilstaan. Er moeten
nog veel taboes de wereld
uit. Bijvoorbeeld dat mensen met stotteren minder
intelligent zouden zijn of

zenuwachtig. Sommige
mensen denken zelfs dat
het een vloek is of een straf
van God. Daar word ik wel
verdrietig van. Allemaal
niet waar. Het is biologisch.
Stotteren zit in je systeem.
Elk mens en elke situatie is
ook anders, dat maakt hulp
soms wat ingewikkeld. Iedereen moet voor zichzelf
bepalen of hulp gewenst is

,,Hoop betekent voor mij
dingen van de positieve
kant bekijken. Maar ook dat
is een proces. Het helpt dat
er mensen zijn met een bekend gezicht die ook stotteren, zoals Sanne Hans,
Waldemar Torenstra en
Typhoon. Dat geeft mensen met stotteren het vertrouwen dat je ondanks je
beperking alles kan bereiken wat je wil. Ik hoop wel
dat er op bepaalde vlakken
nog vaker gedacht wordt
aan mensen met stotteren.
Je ziet nu nog best veel dis-

criminatie op de werkvloer. Een sollicitatie terwijl je stottert is gewoon
heel lastig. Ik hoop op meer
eerlijke kansen. Ook daarbij is voorlichting cruciaal,
zowel voor werkgevers als
voor sollicitanten. Wat al
een stuk beter gaat dan
vroeger, is vroegtijdige onderkenning. Eerder werden
ouders nog wel eens door
de huisarts afgescheept
met: ‘Ach, het gaat wel
over’. Nu zitten we er toch
actiever en sneller bovenop. En dat helpt!”

,,Liefde en acceptatie is
voor ieder kind belangrijk,
maar voor een kind met
stotteren nog net iets meer.
Van alle jonge kinderen
maakt 17 procent een periode van onvloeiend spreken door. Vaak gaat dat
vanzelf over. Bij 1 procent
ontwikkelt zich blijvend
stotteren. Belangrijk is dat
ouders weten dat zij niet de

oorzaak zijn van het stotteren. Belangrijke tips: praat
in een rustig tempo, neem
veel pauzes, laat zien dat je
luistert en stel weinig vragen. Laat vooral weten dat
je van je kind houdt, hem
of haar steunt of het nu
stottert of niet. Ik deed ooit
de logopedie-opleiding en
het onderwerp stotteren
greep mij gelijk. De moed
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en op welke manier. Daarbij moet je wel zowel naar
de biologische als de psychologische kant kijken.
Belangrijk is dat stotteren
er mag zijn. En als je omgeving, maar ook jijzelf, dat
kan omarmen, kan je
prima met stotteren door
het leven. Maar acceptatie
is een proces waar je je hele
leven mee te maken hebt.”

van deze mensen raakt me
enorm. Ik vind het zo dapper dat je nooit kan vertrouwen op je spraak, met
bijna ieder woord worstelt,
maar toch gewoon het leven aangaat. Daarom is het
zo dankbaar daarbij te mogen helpen. Je geeft mensen het vertrouwen meer te
durven. Iemand zo zien opbloeien, is geweldig.”
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