
zaterdag 22 oktober 20222 GO

8 SCHEUREN 
IN HET IMAGO 
VAN MARKER 
WADDEN

10 WAAR IS DE 
STADIONKLOK 
VAN GAE 
GEBLEVEN?

12 HET ROER 
OM? DE BOER 
WIL GEWOON 
DOOR

6 Buurman De willekeur van de grens

10 De opinie van mevrouw Thorbecke

12 Joyce Sylvester Koester de vrijwilliger, we kunnen niet zonder

12 Dierenmens Kleinste geheim van Limburg

Het is al een week kerstmis in de winkel. Verschillende 
mensen, uit alle lagen van de samenleving, komen 
hun versiering en lichtjes brengen die alleen een 

functie hebben als ze op stroom worden gezet. Soms doen 
ze dat met tranen in de ogen. Ik heb deze week een extra 
loods moeten huren, aan de rand van de stad, om al hun 
troep te kunnen stallen.

Op woensdagochtend, vlak voor openingstijd, stonden er 
zeven klanten voor de winkel, allemaal op een veilige af-
stand van elkaar, op geen enkele manier mocht er contact 
zijn. Ik dronk nog mijn koffie en voelde een lichte kramp in 
mijn schouderblad. Osman tikte op het raam met zijn 
knokkels en zijn mond zorgde voor condens toen hij naar 
binnen keek.

‘Wat kom je doen, ouwe dibbes?’ Ik sloot de deur meteen 
weer af.

‘Het is niet normaal’, antwoordde hij’, de mensen komen 
van vroeg in de ochtend tot laat in de avond naar jouw win-
kel. Deze plek is een geldmachine geworden.’

‘Ik zei toch dat jij ook een pandjeshuis moest beginnen.’
Hij raakte geïrriteerd. ‘Daar is het nu te laat voor. Jij hebt 

de reputatie. En nu beschik je over het kapitaal. Wat zie je 
deze week het vaakst voorbijkomen?’

‘Alles wat met de energiecrisis heeft te maken’, legde ik 
uit. ‘Wat ze niet meer durven te gebruiken, verpatsen ze 
meteen hier, misschien om ook niet in de verleiding te ko-
men.’

‘En is er een markt voor?’ vroeg Osman, veel nieuwsgieri-
ger dan ik hem kende.

‘Ja, natuurlijk, er is bijna voor alles een markt, als je de 
juiste mannetjes kent.’

Ik deed de winkel open, niet alleen omdat het tijd was, 
maar ook omdat ik uit dit vreemde gesprek wilde komen, 
waarvan ik niet wist waarom ik hem voerde. Een grote man, 
minstens twee keer, stapte als eerste richting de toonbank, 
die naar beneden boog toen hij erop ging leunen. Hij sprak 
in een dialect, het leek op iets Sallands. Het verzoek was om 
met hem mee te gaan naar zijn huis, daar stonden waarde-
volle spullen. We maakten een afspraak.

Osman bekeek het allemaal met argwaan. Ik sluit niet uit 
dat hij jaloers was. Maar ik vertelde hem al eerder dat hij bij 
mij kon komen werken, gewoon op papier en met een mooi 
salaris. Daar hielden Turken echter niet van. Ze wilden zelf 
baas spelen. Dat kon ik hem niet bieden.

‘Wilt u eens naar deze jas kijken?’ vroeg een vrouw.
‘Wat voor leer is dit?’ Ik richtte mijn blik niet op. Osman 

kwam me toch assisteren. Hij rook aan het materiaal en 
kneep er een paar keer in.

‘Buffel, geen enkele twijfel. Het is van een goed mode-
huis.’

‘Mijn oma heeft hem aan mij cadeau gedaan. Ze kocht 
hem in Parijs.’

‘Wil je hem verkopen?’ vroeg ik.
Ze moest huilen, maar noemde ook een veel te lage prijs.
Toen ze weer voor de winkel stond, kneep Osman me in 

mijn arm. Ik voelde weer de pijn in mijn schouder. Het was 
overbelasting.

‘Weet je wel dat die jas minimaal vijfhonderd euro ople-
vert in de hippe vintagewinkels, waar mensen komen die 
tegen verspilling zijn?’ Ik wist het niet. Daarom vroeg ik op-
nieuw of hij bij me wilde komen werken, zodat hij zijn ken-
nis in praktijk kon inzetten. Hij weigerde. Zijn trots was be-
langrijker dan de inhoud van zijn portemonnee.
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,,Ik geloof in mijzelf en laat 
mijn stotteren mij nergens 
van weerhouden. Ik vind 
rechtvaardigheid heel be-
langrijk en dat we elkaar als 
gelijken behandelen. Er be-
staat toch nog veel onbe-
grip. Mensen denken dat 
het puur door spanning 
komt en zeggen dan: doe 
maar rustig aan. Maar zo 
simpel is het niet. Ik ben op 

de middelbare school ook 
veel gepest, stotteren is als 
puber niet per se bevorder-
lijk voor je zelfvertrouwen. 
Maar stottertherapie heeft 
me erg geholpen. Door be-
paalde technieken te leren 
krijg je meer zelfvertrou-
wen, maar ik leerde het 
vooral te accepteren. En tij-
dens groepstherapie zag ik 
ook dat ik niet de enige 

ben. Ik heb veel mensen le-
ren kennen die stotteren, 
het schept toch een band. 
Geen enkele stotter is ove-
rigens hetzelfde, dat weten 
niet veel mensen. Daarom 
is Wereldstotterdag ook zo 
belangrijk. Voor bewust-
wording en educatie. Wat 
is het nu precies en hoe 
kun je iemand helpen? En 
het is echt niet iets raars.”

,,We leven in een maat-
schappij waarin alles snel 
moet. Toch hoop ik dat an-
deren het geduld kunnen 
opbrengen om naar men-
sen met stotteren te luiste-
ren. Ja, soms val ik even stil 
maar probeer dan niet me-
teen af te haken. Mijn stot-
teren is ook verschillend 
per dag. Soms struikel ik 
over de A en soms over de 
K. Ik heb er goed mee leren 
omgaan en mijn omgeving 
ook. Ik hoop dan ook ieder-
een met stotteren een vei-
lige omgeving kan vinden. 

Mensen schrikken er nog 
steeds van en weten dan 
niet wat ze moeten doen. 
Maar eigenlijk hoef je niks 
te doen, geef iemand ge-
woon de tijd. Zinnen afma-
ken is in elk geval een dui-
delijke nee. Ik vertel het te-
genwoordig ook vaak aan 
het begin van een gesprek, 
dan is dat in ieder geval 
meteen duidelijk en weet 
je waar je aan toe bent.”

,,Mijn moeder stottert ook, 
daardoor begrijpen we wat 
de ander doormaakt en 
kunnen we ons goed in el-
kaar inleven. Ze heeft zich 
er wel eens schuldig over 
gevoeld, maar dat is na-
tuurlijk belachelijk. Zeker 
tijdens mijn puberteit 
heeft ze mij enorm gehol-
pen, onder meer door me 
aan te sporen om stotter-

therapie te volgen. Ik zou 
ouders dan ook willen ad-
viseren om die optie zo 
snel mogelijk te onderzoe-
ken. Naast mijn moeder 
heb ik ook een heel lieve 
vader en zus die mij steu-
nen, en ook heel fijne 
vriendinnen. Zij hebben 
mij altijd positief gestimu-
leerd. Als ik dan vroeg of zij 
even een drankje voor mij 

willen bestellen, zeiden ze: 
nee, hup, dat kun je heel 
goed zelf. We kunnen er 
ook heel erg om lachen en 
maken er grapjes over. Het 
is denk ik erg belangrijk 
om het bespreekbaar te 
maken. Bijvoorbeeld op 
scholen, in de klas. Als zo-
iets wordt aangekaart, kan 
dat een hoop angst en frus-
tratie voorkomen.”

‘Probeer echt te luisteren’

Geloof, hoop & liefde

Het is vandaag Wereldstotterdag, die dit jaar in het teken staat van het normaliseren van 
niet-vloeiend spreken. Dian Lenselink uit Toldijk stottert, maar leerde daar onder 
meer dankzij stottertherapie goed mee te leven. Wie en wat vormen haar ‘kruis, anker en 
hart’?

 – Till Behne


