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Met zijn jonge leef-
tijd van twintig
jaar heeft Johan van
der Heijden toch al
een lange geschiede-
nis bij de Loos-
drechtse muziekver-
eniging B.M.O.L.
(Bevriend Met Onze
Leden). 
Inmiddels zet hij
zich al een jaar of
tien actief in voor de
vereniging. De
trompettist speelt in
beide orkesten,
maakt arrangemen-
ten bij de muziek-
commissie en is
daarnaast in de
weer met de website.
,,Eigenlijk kwam ik
al in aanraking met
B.M.O.L. toen ik
nog bij mijn moeder
in de buik zat. Ik
kom uit een hele muzikale familie
en mijn moeder doet aan slagwerk.
Dus dat heb ik echt wel gehoord
als baby’’, vertelt Johan van der
Heijden over het begin dat hij in
aanraking kwam met de Loos-
drechtse muziekvereniging. 
,,Toen ik een jaar of twee was, ben
ik ook nog mascotte geweest met
een mooi uniform. En vanaf mijn
tiende speelde ik trompet bij het
leerlingenorkest.’’
Na heel wat jaren studeren bij het
leerlingenorkest kwam de ’s-Gra-
velander ook bij het grote harmo-
nieorkest. 
,,Bij beide orkesten speel ik trom-
pet en ben lid van de muziekcom-
missie. De orkesten zijn afgestemd
op hoe goed je kan spelen en niet
op hoe oud je bent. Bij het leerlin-
genorkest is de jongste dertien en
de oudste iets van veertig jaar.’’
Volgens de jonge trompettist kan

zijn vereniging aar-
dig meekomen als
het op competitie
aankomt. ,,We zijn
als harmonieorkest
niet echt competi-
tief, maar af en toe
doen we mee aan
een festival om te
kijken waar we
staan. Het is leuk
om daar aan mee te
doen. Vorig jaar zijn
we in Baarn bij een
muziekfestival
tweede geworden
achter de Schager
harmonie. Dat was
best goed.’’
Naast de muziekfes-
tivals leeft Van der
Heijden ook toe
naar de andere con-
certen die het orkest
geeft. 
,,Zo hebben we

vaak een voorjaarsconcert. En in
november komt er een grote show
aan waarbij we samenwerken met
onze zustermuziekvereniging Ami-
citia uit Kortenhoef. Dat zijn de
dingen waar je naar uitkijkt.’’
Waarom de jonge ’s-Gravelander
zich zo actief voor een muziekver-
eniging inzet en bijvoorbeeld niet
veel met sporten bezig is, daar
heeft hij wel een verklaring voor.
,,Het gaat eigenlijk vanzelf. Het is
zo gegroeid. En het is ook gewoon
heel erg gezellig en leuk om te
doen. Daarbij is muziek gewoon
mijn passie. Dat is nou eenmaal
zo.’’

Jasper Schoon

Weet jij iemand die je graag in het
zonnetje zou willen zetten, mail dan
naar redactiehilversum@gooieneem-
lander.nl

I N  H E T  Z O N N E T J E

Grote passie voor
muziek en B.M.O.L.

Johan van der Heijden .

Mensen die dagelijks hun werk doen en vaak met veel plezier, zijn
geen nieuws. Toch willen wij elke week zo’n persoon voor even ’in het
zonnetje’ zetten.

Het is even snikheet in haar
werkplaats aan het Oosterpad.
De grote keramiekoven heeft 23
uur meer dan duizend graden
Celsius gestookt. Het ruikt,
door de houten betimmering in
de werkplaats, een beetje naar
een sauna. In de oven ligt een
groot hart af te koelen. Het is
voor een kindje dat zeven
maanden oud is geworden. De
ouders hebben zelf twee kleine-
re hartjes beschilderd en samen
vormen ze nu een drie-eenheid
voor altijd.

Ruim tien jaar geleden begon
Christien Claassen met les ge-
ven aan oudere mensen. Cur-
sussen beeldhouwen en kera-
miek. Ze kwam in aanraking
met cursisten die iemand had-
den verloren. ,,Enkele jaren ge-
leden kreeg ik de opdracht om
een gedenkteken te maken voor
een gezin, een moeder met twee
kinderen van wie de vader werd
vermist.’’ 

Daarna volgde het begeleiden
van een monument voor een
overleden kindje. ,,De witte
porseleinen tegels zijn door de
moeder met hulp van mij ge-
maakt. Ze werden bewerkt met
gedichten, tekeningen, teksten
in allerlei kleuren.’’ De tegels
zijn op een betonnen pilaar ge-
plaatst, met daar bovenop een
bronsje van een meisje dat naar
de hemel kijkt.

,,Dat staat op begraafplaats
Zorgvliet in Amsterdam, toeval-
lig tegenover een graf van een
ander kindje. De moeders zoch-
ten contact en zo kwam de
tweede moeder bij mij.’’ (zie ’Ik
had gelijk een goed gevoel’).

,,Zij en haar man hebben ie-
der een eigen hart beschilderd
en er teksten op gezet. Heel per-
soonlijk.’’ 

,,Het idee om iets te doen met
rouwverwerking is dus op mijn
pad gekomen’’, vertelt Christien
Claassen. ,,Ik heb gemerkt dat
ik mensen troost wil geven.’’

Het spreekt nabestaanden
aan iets eigens aan een graf toe
te voegen. Maar hoe, dat is dan
de volgende vraag. ,,De ervaring

leert dat nabestaanden bij de
eerste kennismaking in mijn
atelier wel degelijk een goed
idee hebben wat ze willen, al

zijn ze zich daar niet altijd be-
wust van. Ze kijken rond, wij-
zen kleuren aan en bevoelen
vormen of materialen die bij

hun idee passen. De persoonlij-
ke begeleiding geeft ze de ruim-
te zelfvertrouwen op te bouwen
in het zelf iets maken. Dat kan

samen, met familie of vrienden,
of alleen. Iedereen maakt zo op
eigen wijze contact met zijn of
haar verdriet en kan dit op een

creatieve manier omzetten in
een nieuw tastbaar beeld van
duurzaam materiaal.’’

Een combinatie van kunste-
nares en nabestaande is ook mo-
gelijk. ,,Bijvoorbeeld deze urn.
Die heb ik gemaakt, maar de fa-
milie heeft op de zevenhoekige
onderkant opdrachten gezet,
onzichtbaar voor een buiten-
staander. De deksel is een ste-
nen schaal, vastgelijmd op de
urn. Zomers staat de urn buiten
en dan kunnen vogels de deksel
als waterbak gebruiken. En in
de winter kunnen er kaarsjes
in.’’

Meer informatie via www.chris-
tienclaassen.com

Bussumse kunstenares helpt nabestaanden bij maken grafmonument of urn

’Ik wil de mensen troost geven’

Christien Claassen: ,,Nabestaanden hebben een goed idee wat ze willen, al zijn ze zich daar niet altijd bewust van.’’ FOTO STUDIO KASTERMANS

B U S S U M - ,,Het lijkt me heel
erg om afscheid te moeten ne-
men van je kind. Ik heb veel res-
pect voor die ouders. Ik merk
dat ze niet alleen verdrietig
zijn, maar ook krachtig.’’ Kun-
stenares Christien Claassen is in
Bussum een eigen werkplaats
gestart. Bij haar kunnen nabe-
staanden zelf een monument
maken voor hun dierbare over-
ledene. ,,Deze betrokkenheid
spreekt steeds meer mensen
aan.’’ 

door edward de vries lentsch

,,Onze Rozemarijn (we noemen
haar altijd Romy, geschreven
met een hartje in plaats van de
o) is in maart 2005 na een her-
senvliesontsteking overleden.
We wilden op haar graf niet
zo’n grijze steen zoals bij vol-
wassenen.’’ 

,,Wat dan wel? Daar hebben

we lang over gedaan. Want eerst
denk je nog ’ze hoort hier niet
te liggen’ en hadden we er heel
veel moeite mee’’, vertelt Suus
Verschoor. 

Ze heeft net met haar man
onder begeleiding van Christien
Claassen drie harten beschil-
derd en beschreven. ,,Het moest

iets moois, kleurrijk en blij-
vends worden. ’’

,,Wat vinden we bij Romy
passen? Liefde. Dat hoort bij
Romy. Zo kwamen we op de
harten uit’’, vertelt ze.

,,Bij Christien had ik gelijk
een goed gevoel. Ik heb eerst
het hele verhaal van Romy ver-

teld. Ze is heel mensgericht. Zo
aardig, en een rustige uitstra-
ling. Ik ben zelf niet erg crea-
tief, dus daar heeft ze mee ge-
holpen. Ook met het materiaal.
Met veel geduld. En heel flexi-
bel in de tijd voor ons. Ik kan
dit echt iedereen heel erg aanra-
den.’’

’Ik had gelijk een goed gevoel’

Jarenlang was de Allochtonen-
raad een papieren tijger in
Baarn. Maar onder een fris be-
stuur wordt het tijd gesignaleer-
de problemen écht aan te pak-
ken. Dat van de ’straatkinderen’
als eerste. ,,We zeiden tegen el-
kaar: dit moet nu niet wéér onder
in een laatje belanden bij de ge-
meente. We hadden gesprekken
met wethouder Joost de Wilde,
burgemeester Jan de Groot. Su-
per positief. Wij hadden het plan
al klaar: bijeenkomsten voor álle
ouders in de wijken waar het
speelt, rond de Oosterstraat en
de Sonneveltflats. Het zijn niet
alleen allochtone kinderen waar
dit over gaat’’, zegt secretaris No-
na Salakory van de Allochtonen-
raad.

Het leidde tot niets. Salakory:
,,Pas toen we bij een PvdA-bij-
eenkomst over integratie onze
nood klaagden, werden we se-
rieus genomen.’’

Inmiddels is het eerste grote
succes geboekt: de Straatspeel-
dag op de Wijkamplaan eind
mei. Onder de luchtige paraplu
van lekker spelen op een afgeslo-
ten weg, bleken opvoedkundige
workshops in tenten ergens op-
zij aan te slaan. ,,Heel wat moe-
ders uit de wijk zijn geweest.
Soms met kinderen erbij, handig
om het voor te doen’’, zegt maat-
schappelijk werker Ria Dobma
van Beweging 3.0, het voormali-
ge Amant.

Laagdrempelig en praktisch,
dat slaat aan. ,,Leren luisteren,
eten, naar bed gaan. En ook leren
wat een kind op welke leeftijd
wel of niet kan’’, somt Dobma op.
Ze gaf de workshops met colle-
ga’s van onder andere het consul-
tatiebureau Baarn, ook onder-
deel van Beweging 3.0 en houdt
er een positief gevoel aan over.
,,Het zijn lieve ouders, die het
beste met hun kind voor hebben.
Veel hebben capaciteiten genoeg
en zijn geholpen met tips en
handreikingen, waardoor het
thuis gewoon beter gaat. Maar er
zijn juist in deze wijken ook
moeders met een depressie, soms
door een oorlogstrauma. Die
geen aandacht aan hun kinderen

kúnnen geven, maar zelf hulp
nodig hebben. De wijkgerichte
aanpak werkt als een zeef, deze
moeders hebben andere hulp no-
dig. Wij helpen ze op de goede
plek te komen.’’

Volgens Salakory is het beter
om het onderwerp een beetje in
te kleden. ,,Noem het vooral niet
Opvoeden in de wijk, zoals de ge-
meente doet. Dan hebben ouders
meteen zoiets van: wij niet.’’ 

Het helpt om de lessen op-
voedkunde een beetje te camou-
fleren, leert de Straatspeeldag.

Dobma benadrukt dat de
Baarnse ouders zeker geen mis-
lukkelingen zijn. ,,Maar het is
vaak moeilijk om duidelijk te
zijn. Er is ook zoveel te kiezen.

Even een voorbeeldje: een kind
van twee kun je vragen of hij een
boterham wil en laten kiezen uit
tien soorten beleg. Maar dat
werkt gewoon niet als je vindt
dat jouw kind een broodje moet
eten. Je hebt dan eerst ruzie met
je kind over die boterham, daar-
na nog eens over het beleg. Geef
gewoon dat broodje en zet hoog-
uit drie soorten beleg neer. Je
kunt ook niet tegen je kind zeg-
gen: je moet lief zijn. Nee, duide-
lijkheid: geen ruzie maken, eet je
bord leeg.’’

Toezicht
Streng is Dobma ook. ,,Ouders
moeten weten dat kinderen van
drie, vier, vijf jaar niet zonder

toezicht op straat kunnen zijn.
Er zijn enorm veel risico’s: ver-
keer, mensen met verkeerde be-
doelingen, de vijver.’’

Ouders die niet in Nederland
zijn geboren en getogen hebben
vaak een inhaalslag te maken.
,,In het land van herkomst is het
misschien heel normaal om je
kleine kind alleen op straat te la-
ten spelen, er is vaak veel meer
sociale controle of minder ge-
vaar. Hier letten we minder op el-
kaars kinderen.’’ 

Ook laat opblijven is zo’n
punt. ,,Kom je uit een land waar
het ’s middag dik veertig graden
is en iedereen siësta houdt, dan
zijn de schooltijden wellicht
daarop aangepast is het logisch

dat ook kinderen laat naar bed
gaan. Dat werkt hier niet. Hier
moeten de kinderen de volgende
ochtend vroeg alweer presteren
op school. Dat betekent naar bed
om een uur of zeven, acht.’’

Doel van de Allochtonenraad
is erger te voorkomen. Dobma:
,,Preventie doe je door een goede
aanpak vanaf nul jaar. Natuur-
lijk scheelt het of je kind een pit-
tig temperament heeft. En de
ene ouder heeft van zichzelf
meer in huis dan de ander.’’ Zijn
de straatkinderen tien, twaalf
jaar, dan wordt het voor ouders,
gemeente en de samenleving een
stuk lastiger het tij te keren.

Jeugdprojecten kosten de ge-
meenten handenvol geld. Sala-
kory: ,,Ben je er niet op tijd bij,
dan escaleert het en krijg je het
oude liedje. Het stigmatiseren-
de: zie je wel, Surinaamse, Turk-
se, Molukse jongeren met wie
het van kwaad tot erger gaat. Als
je pas op je twaalfde wordt gecor-
rigeerd, is het te laat.’’ Hulp voor
de ouders is daarbij hard nodig.
,,Vroeger kreeg je een schop on-
der je kont. Had je dan nog een
grote mond, kreeg je er nog een.
Dat gaat nu heel anders. Ouders
zijn onzeker en kinderen gaan
steeds verder.’’ 

Allochtonenraad mobiliseert hulpverleners om ouders te helpen bij opvoeding

Zelfs Baarn heeft last van ’straatkinderen’

Een beeld van de straatspeeldag die in mei in de Wijkamplaan werd gehouden. ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS

Met betrokken instanties is
afgesproken om in het najaar
tijdens de Kinderboekenweek
opnieuw iets dergelijks op te
zetten. Het gaat behalve om
Beweging 3.0 ( jeugdloket) om
onder andere de GGD (school-
arts), welzijnsorganisatie Het
Poorthuis en ook de politie
wordt benaderd. Salakory:
,,Wij willen de organisaties
naar de mensen brengen. De
drempel om hulp te zoeken is
vaak te hoog. Nu zien ze wie
wie is, dat is handig en geeft
een vertrouwd gevoel.’’

Opvoeden tijdens
Kinderboekenweek

B AAR N - Valt vooral ’s zomers
op, maar is een permanent pro-
bleem: de moderne straatkin-
deren. Kleintjes al vanaf drie,
vier jaar die aan hun lot worden
overgelaten en tot ’s avonds laat
op straat zijn. Vaak met de ken-
merkende zak snoep of chips en
net wat oudere kinderen als
verkeerde voorbeeld. Nee, dit is
geen beschrijving van de Am-
sterdamse Bijlmer. Het is de si-
tuatie in Baarn. De plaatselijke
Allochtonenraad heeft er ge-
noeg van: actie, nu.

door henk runhaar

Staking
Zomaar doordeweekse dagen op
het Stationsplein in Bussum.
Geen eindeloos ronkende auto-
bussen waar vele chauffeurs nog
steeds niet weten waar de uit-
zetknop zit als ze moeten wach-
ten. Geen verkeersopstoppin-
gen of bijna aanrijdingen meer
met vaak angstaanjagende situ-
aties voor de fietsers en wande-
laars. Geen hoge snelheden
meer als de buschauffeurs door
de straten vliegen. 

Heerlijk, wat een rustig plein
geworden. Je hoort zelf de vo-
geltjes weer fluiten. Je zou
haast hopen dat de staking van
de chauffeurs heel lang mag du-
ren.
Bussum, A. Meij

Schilderij
Met verbazing/zorg heb ik ken-
nis genomen van de beslissing
van het gemeentebestuur van
Huizen inzake verplaatsen van
kunstwerken, omdat enkele me-
dewerkers/burgers, aanstoot er-
aan hebben genomen. Met en-
kele betrokkenen heb ik over-
legd en concludeer dat Huizen
een ernstige fout heeft gemaakt

en de schade zou moeten beper-
ken. Eveneens tot mijn verba-
zing hebben politieke partijen,
na eerst hoog van de toren te
hebben geblazen, snel bakzeil
gehaald. Deze partijen hebben
de situatie, het door kunstena-
res Vroegh zelf weghalen van de
kunstwerken, voor hun politie-
ke vluchtroute geëxploiteerd.
Laf en onsportief!

Feiten: Huizen geeft kunste-
naars de gelegenheid te expose-
ren. De ruimte daarvoor is pu-
bliek. Nederland erkent funda-
mentele vrijheden. Kunstenaars
kunnen zich hierop beroepen.
Enkele mensen bevalt kunst
niet. Huizen komt hieraan tege-
moet. Kunstwerken zijn niet
verwijderd maar slechts ver-
plaatst. Volgens persbericht met
instemming kunstenaar, het-
geen wordt ontkend. Toen een
politieke bestuurscrisis dreigde,
hebben politici situatie aange-
grepen om een standpuntbepa-
lende motie niet meer in stem-
ming te brengen.

Als burger hecht ik aan vrij-
heid. Een gemeentebestuur dat
zo makkelijk over dit funda-
menteel recht heenstapt, ver-
dient het niet bestuursverant-
woordelijkheid te dragen. Ver-
plaatsen = censuur. Gemeente-
bestuur realiseert u zich dat u
de deur naar kritiek-hebben-op-
kunst heeft opengezet? Dat u
anderen stimuleert/inspireert
zich ook teweer te stellen tegen
kunstuitingen? Dat kunstenaars
niet meer op vrijheid’ kunnen
vertrouwen in Huizen? Hierbij
verzoek ik u goed na te denken
en stappen te nemen hoe u zich
jegens Vroegh en overige kun-
stenaars in Nederland zou kun-
nen revancheren. 
Peter van der Slikke
(via e-mail)

L E Z E R S  S C H R I J V E N

Brieven van lezers zijn welkom.
Houdt u er rekening mee dat de

lengte beperkt blijft tot 250
woorden en dat het een

onderwerp betreft waarover de
krant heeft bericht. De redactie

heeft het recht bijdragen te
weigeren of in te korten. Insturen

kan ook via e-mail naar 
brieven@gooieneemlander.nl met

vermelding van uw postadres.

Direct na de raadsvergadering nam kunstenares Ellen Vroegh de twee
gewraakte schilderijen mee naar huis.


