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Schalkhaar (Deventer)
Rondom de strakke en nette in mintblauwe pasteltinten gedoopte dokterswoning in
Schalkhaar werd volop gebouwd. Een blok vol rijtjeshuizen ging het eens zo vrije
uitzicht blokkeren. De bouwvakkers waren nog volop bezig en de stilte werd nu slechts
doorbroken door machines ipv de te verwachten kindergeluiden en af en aan rijdende
personenauto’s. Ook deze gemeente kon wel wat geld gebruiken en deed dat door een
bestaand sportcomplex te vervangen door een nieuw multifunctioneel sportcomplex een
eind verderop. Het vrijkomende terrein werd met rijtjeswoningen bebouwd en zou bij
verkoop van die huizen de gemeentekas spekken.
Het huis had veel licht door de aanbouw in glas die uitzicht bood op de achtertuin.
Vooral in de wintermaanden is extra licht zeer welkom. Zomin mogelijk gordijnen waren
op de begane grond aangebracht en de gordijnen die er waren zagen eruit als wat
dikkere zachtgrijze vitrages. Van buiten kon je gemakkelijk naar binnen kijken en
binnen had je de illusie van enige beschutting.
De slaapkamer was benedenvloers met badkamer. De hond lag voor de deur van de
aangrenzende bijkeuken voor de verwarming het fort te bewaken. Zeer waaks en
gelukkig minder neurotisch dan we dachten bij de kennismaking. Ongetwijfeld speelt de
invloed van het baasje van dat moment een rol; kalmerend danwel zenuwopvoerend.
Net mensen.
De honden die we onder onze hoede kregen in de verschillende huizen waren snel aan
ons gewend. Ondanks de stelling van diverse bazen dat hun hond zich niet gemakkelijk
liet borstelen hebben we daar weinig van gemerkt. Gewillig lieten deze grote en kleine
langharigen zich iedere dag borstelen. Het scheelde haren en stank in huis, want een
hele sterke hondenlucht vonden we niet prettig, zeker als het buiten kouder wordt en er
wat minder ramen openstaan. Het hoorde bij onze dagelijkse routine.
Deze Schalkhaarse kleine grijs witte hond was wel wat wild tijdens het borstelen. Ging
speels op zijn rug liggen, hapte naar de borstel, kronkelde er lustig op los maar liet zich
na het begin ritueel gewillig borstelen. Aanvankelijk niet op de tafel, zoals ze gewend
was, maar gewoon op de grond. Een beetje bukken houd je lenig en is dus eerder
heilzaam dan iets wat je moet vermijden. Een hond die door zijn beweeglijkheid van de
tafel dondert leek ons geen aantrekkelijk idee. Het beest was net hersteld van een
operatie aan zijn pezen. Later hebben we de tafel wel als basis hiervoor benut. Zijn
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haren voor zijn ogen benamen hem het zicht en maakte hem mogelijk ook
onvoorspelbaarder in zijn gedrag doordat hij waarschijnlijk schrok van onvoorziene
geluiden of bewegingen. Dat was onze interpretatie. Ik kon het niet laten om de schaar te
pakken en zijn pony te kortwieken in een springerige vorm zodat zijn kleine bruine ogen
weer zichtbaar werden. Een beetje punk aan de voorkant tot grote schrik van mijn
kinderen, die blij waren dat ik niet hun haar had geknipt. Van belang was om tijdens het
knippen een algehele rust te creëren, want de oogjes wil je heel houden. De aandacht
deed hem goed en hij liet geduldig mij m’n gang gaan. Deze exercitie is keurig gemeld
aan de eigenaren in den vreemde die zich een hoedje schrokken. Bij thuiskomst echter
waren ze wel tevreden over het resultaat. Of zij deze gewoonte hebben overgenomen is
mij niet bekend.
Brood en spelen
Midden op het grote plein in Deventer stond een allegaartje aan allochtone en autotone
mensen bij een vuurtje met daarop een pannetje soep met wat brood. “Om uit te delen”,
zeiden ze. Het was de dag van de armoede ofwel wereldvoedseldag. Er was genoeg voedsel
in de wereld, legde het opperhoofd van de actiegroep uit, maar zo ontzettend scheef
verdeeld over de miljarden mensen die onze aardkloot bevolken. In Nederland was er ook
armoede en daar wilden ze met gratis soep en brood uitdelen aandacht voor. Met een
megafoon werd dit door een van de initiatiefnemers met regelmaat rondgebazuind. Karel
mengde zich in dit geheel met opruiende kreten zoals dat er geen echte armoede is in
Nederland en dat de zogenaamde armen veelal een dikke tv in huis hebben, dus zo
armoedig was het allemaal niet. De ongenuanceerde kreten werkten onmiddellijk opruiend
en ik was benieuwd waartoe dit zou leiden. Onderwijl zat Karel heerlijk een aangereikte
boterham naar binnen te werken en de tomatensoep werd met veel enthousiasme naar
binnen geslagen. Na een lichte opstand van de meute sloeg de stemming om. Eigenlijk was
het allemaal heel gezellig en hadden ze wel door dat Karel wat zat te jennen. Inmiddels
had ik m’n camera gepakt om een en ander vast te leggen voor het vermaak achteraf. Zelf
sloeg ik het aanbod van de soep af en zei dat ik genoot van de aanblik van smikkelende
mensen. De meesten uit dit groepje was bekend met de voedselbank en vond dit extraatje
wel prima. Een donkere jongeman in skijack riep me toe dat hij mij een mooi mens vond en
vroeg hoe ik heette. Hij zei dat hij dat meteen zag en graag met mij kennismaakte. Hoe ik
dan heette, want dat mijn fietsgenoot Karel heette wist hij inmiddels al. Ik noemde mijn
naam en hij keek verrukt op en noemde meteen wat associaties. Hij zag in de eerste
lettergreep van mijn voornaam wel een vogel, eigenlijk een paradijsvogel en was helemaal
verrukt over de echte betekenis van mijn naam: zij die geluk brengt. Onmiddellijk pakte hij
mijn hand vast en vroeg of ik hem ook wat geluk wilde geven. Zoiets kan je niet weigeren
en met de belofte dat dit geluk morgen in zou gaan scheidden onze wegen. Inmiddels had
hij alweer de aandacht gevangen een andere blonde vrouw van middelbare leeftijd. Deze
arme jongeman was rijk aan sociale vaardigheden en zou het wel redden in deze wereld,
schatte ik zo in.
Maïsveld
De dagelijkse wandeling met de hond leidde steevast langs een groot maïsveld waar alle
stengels volkomen bruin, dus rot in volle lengte nog op het veld stonden. Het was half
oktober en daarmee een vreemd gezicht. Het veld had allang blanco erbij moeten staan.
Een groep kinderen vonden het wel een leuk speelveld, want na drie stappen erin was je al
onzichtbaar. De moeder die bij het stel hoorde riep ze bij zich, maar kon dat wel schudden.
Een klein meisje piepte op mijn hoogte eruit met een maïskolf met rot blad eromheen in
haar hand. “Zo, je hebt alvast de groente voor vanavond meegenomen”, zei ik tegen haar.
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Ze knikte instemmend en klemde het donkerbruine kolfje nog steviger in haar vuistje. Even
later hoorde ik de moeder haar tot de orde roepen met de vermaning dat ze dit niet had
mogen plukken, want zo’n maïskolf moet verder groeien. Of het meisje dit voor zoete koek
aannam kon ik niet meer horen.
Bij een volgende ontmoeting kreeg ik uitleg over de reden van de slechte staat van het
maïsveld. Op het moment dat er geoogst moest worden was de grond door de eindeloze
regenval te drassig geweest om met machines het karwei te kunnen klaren. Op een gegeven
moment was het te laat om dit nog te kunnen doen. Nu heeft het alleen nog waarde voor de
biomassaverbrandings installaties voor het genereren van energie. Financieel is deze
opbrengst veel lager, maar je krijgt er in ieder geval nog iets voor. Normaliter wordt het
veld tijdig geoogst en het groen vermalen en ingekuild om later in de winter als veevoer
voor de varkens en koeien te dienen. Niet ieder soort maïs is geschikt voor de menselijke
consumptie. Daar zou de kleine plukster wel snel achter komen.
Gender
Op een andere wandeling liep een opvallende vrouw mij tegemoet. Ze droeg haar haar in
een paardenstaart. Kleine oorbelletjes sierden haar oren. Toch was er iets dat anders was,
iets dat niet helemaal klopte. Toen ik een gesprek met haar aanknoopte over de omgeving
bevestigde haar donkere stem mijn vermoedens. Ze was omgebouwd, een gendertype die
zijn wens had vervuld zijn innerlijke vrouwzijn ook in zijn uiterlijk vast te leggen. Dat de
wereld dat niet gemakkelijk accepteert en menigeen je afwijst had hij al ondervonden. Zijn
moeder had 1.5 jaar niet met hem gesproken, met zijn zus had hij geen contact meer, zijn
vader was dement en had het gelukkig niet meer geregistreerd en zijn broer was de enige
die er in de familie redelijk mee om kon gaan. Zijn vrouw was inmiddels ex en had
aanvankelijk wel goed gereageerd, maar inmiddels is er een nieuwe man in haar leven
gekomen en gaat de deur voor hem steeds meer dicht. Je staat er heel alleen voor en dat
alles was hem allemaal teveel geworden. Vandaar dat hij nu opgenomen was in een
psychiatrisch instituut om zichzelf weer op de rails te krijgen. Achteraf zeggen nu een
heleboel mensen dat hij bij hun terecht kan als hij het moeilijk heeft. Een passief
beschikbaar zijn wat niet werkt als de hulpvrager zich depressief en wankel voelt, want
dan kom je tot niets. Goed bedoeld allemaal, maar ook gemakkelijk veilig voor degene die
zijn hulp aanbiedt, want je kan zo niets verkeerd doen.
Sport
Als fervent roeister zoek ik bij iedere verhuizing naar de dichtstbijzijnde roeivereniging om
te kijken of ik af en toe mee kan roeien, als het weer daarin uitnodigend was. Helaas was de
winter bijzonder grauw en vaak te koud om te roeien. Bij Daventria (Deventer) kon ik een
aantal keer meeroeien op de IJssel. Twee keer blauwe lucht en de wind was gunstig. Lekker
kilometers maken zonder telkens om te hoeven keren zoals dat het geval is in de haven van
mijn eigen vereniging waar tevens op de Rijn kan worden gevaren, maar liever niet in glad
materiaal. Na afloop genoten van de gastvrijheid en het kennisnemen van andermans
ideeën en huisvesting. Altijd interessant om in andermans keuken te mogen kijken. In de
gemeenschappelijkheid zitten altijd verschillen, die inspirerend kunnen werken voor de
eigen situatie.
Na een maand kwamen de eigenaren opgetogen thuis. Hun zoon, die permanent woont
in Indonesië, had een prachtige bruiloft gevierd volgens de traditie van Bali. Daarna
hadden zij tijd ingeruimd voor een trektocht door het land, die indrukwekkend was
geweest. Hun behouden thuiskomst vierden we met een goed glas wijn en een
eenvoudige maaltijd met exotisch tintje.

