
Voorwoord

Ik heb er genoeg van! Dat klinkt alsof het 
je alláng teveel is. De grens is bereikt, de 
maat is vol. Het roept een heel ander 
gevoel op dan de uitspraak: Ik kan er geen 
genoeg van krijgen. Dan heb je wat je wilt 
en vind je het zo leuk of lekker dat je er 
best nog meer van zou willen. Er hoeft 
geen eind aan te komen. Vasten is een 
mooie traditie om je een tijdlang bewust 
díe vraag te stellen: Heb ik genoeg?

De vastentijd. Voor wie het zich niet meer 
herinnert: het zijn de zes weken tussen 
Carnaval en Pasen. Of gemakkelijker 
misschien: de tijd dat de paaseieren in 
de winkel liggen. Vanouds is de vasten een 
periode om pas op de plaats te maken en 
tot inkeer te komen, jezelf de vraag te 
stellen: Ben ik goed bezig? Heb ik nog wel 
aandacht voor wat er écht toe doet? Of 
heeft de waan van de dag me in de greep 
en laat ik me meeslepen in de mallemolen 
die het leven vaak is? De vasten is een tijd 
om ruimte te geven aan het goede in je. 

Waarom niet nog steeds? Al is het gebruik 
van deze christelijke ramadan steeds meer 
op de achtergrond geraakt, de behoefte is 
er niet minder op geworden. Een poosje 
niet zomaar klakkeloos toegeven aan al 
die impulsen van buitenaf. Proberen om 
het niet zover te laten komen dat je weer 
vertwijfeld uitroept: Ik heb er genoeg van!

Met Vastenaktie geven we al bijna vijftig 
jaar lang een nieuwe invulling aan de 
vastentraditie. Net als vroeger draait het 
erom dat je het goede in jezelf versterkt 
en probeert het evenwicht in je leven 
te herstellen. Door de jaarlijkse Vastenaktie 
verbinden we dit streven tot bezinning met 
de vraag hoe je iets kunt betekenen voor 
anderen. Want het risico ligt natuurlijk 

altijd op de loer dat je met alle goede 
bedoelingen toch weer uitkomt bij jezelf. 
Het geeft enorme voldoening de twee te 
combineren: enerzijds een grens stellen 
aan je eigen genoeg en anderzijds iets 
over hebben voor medemensen die 
het nodig hebben. 

De vraaggesprekken in dit boekje gaan 
over thema´s zoals: Heb ik genoeg energie? 
Heb ik genoeg schoonheid, X factor, etc.
Onderwerpen die ook aan bod komen 
in de gelijknamige televisieserie van RKK, 
waarin Karin de Groot en Liz de Kort 
onderzoeken wat hen nu écht bezighoudt.
De gesprekken geven een inspirerend 
inkijkje in wat ons bezielt en beperkt. 
Waar we genoeg van hebben en waar 
we geen genoeg van kunnen krijgen. 
Hopelijk is het lezen ervan voor u een 
uitnodiging om de gedachten te laten 
gaan over een eigen invulling van vasten 
in een wereld waar de één tekort komt 
terwijl de ander meer dan genoeg heeft.

Martin van der Kuil
Vastenaktie

1



Inhoud

Voorwoord Martin van der Kuil  1
Vastenaktie & RKK  2

Heb ik genoeg...
Erkenning  Marijke Helwegen  4
Schoenen  Bridget van den Bosch  6
Kennis  Antoine Bodar  8
Invloed  Samira Bouchibti  10
Gewonnen  Jan Siemerink  12
Schoonheid  Jihad Alariachi  15
Vrienden  Jacqueline van Haaften  18
Geluk  Ruut Veenhoven  20
X Factor  Bart Chabot  22
Aan mijn herinneringen  Will Tattje  25
Spullen  Marja Middeldorp  28
Over voor een ander  Mgr. Gerard de Korte  30
Mariabeelden  Hummie van der Tonnekreek  32
Tijd  Lilianne Ploumen  34
Energie  Karl Noten  36

Het laatste woord is aan... Karin de Groot  38
Colofon  40

 
Vastenaktie is een katholieke campagne voor soberheid, spiritualiteit en 
solidariteit, in 1961 opgericht door de Nederlandse bisschoppen en sindsdien 
jaarlijks gevoerd gedurende de zes weken voor Pasen. Vastenaktie verbindt 
de heilzaamheid van vasten met solidariteit met mensen voor wie vasten niet 
een keuze is, maar een bittere noodzaak. In de katholieke traditie is de vasten-
tijd een periode om stil te staan bij wat er écht toe doet. Vasten is meer dan 
een individuele oefening. Vastenaktie maakt vasten zinvol door soberheid te 
verbinden met naastenliefde en eerlijk delen. 
    Via Vastenaktie komt je inspanning om even met wat minder genoegen te 
nemen ten goede aan een menswaardig bestaan voor mensen in ontwikkelings-
landen. Met de opbrengst van de Vastenaktie worden kleinschalige projecten 
gesteund voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns Amerika, ongeacht hun 
religie of overtuiging, sekse of ras. De rijkdom van de wereld is immers van 
ons allen. De wereld groeit als we delen. Je versterkt het goede in jezelf en 
je betekent iets voor anderen die in nood verkeren.
  De Vastenaktie-campagne wordt gedragen door ruim duizend kerkelijke 
werkgroepen met rond de vijfduizend leden en enkele tienduizenden 
collectanten. Daarmee is Vastenaktie de breedst gedragen collecte voor 
derde wereld doelen in Nederland. Zij zijn met hun inzet een voorbeeld 
van de betere wereld waar ze zich sterk voor maken.  
www.vastenaktie.nl

In 1956 kende de regering zendtijd toe aan kerken en geestelijke stromingen. 
De bisschoppen vroegen de KRO destijds de zendtijd van de katholieke kerk 
te verzorgen. Een taak die de KRO met overtuiging op zich nam omdat de 
vraag aansloot bij de grondslag van de omroep. Oorspronkelijk ging het 
uitsluitend over de radiozendtijd en trad de KRO, als vanzelfsprekend, 
op als RKK (afkorting voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap). 
  In de jaren tachtig groeide in de Nederlandse katholieke kerk het bewustzijn 
van de unieke kansen van de RKK zendtijd. De bisschoppen hadden er behoefte 
aan de zendtijd meer in te zetten als instrument om hun beleid te ondersteunen 
en de katholieke boodschap op een eigentijdse wijze uit te dragen. In 1993 werd 
een convenant opgesteld. Het is een nog steeds geldige raamovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, waarin de bisschoppen officieel de KRO, als katholieke profes-
sionele mediaorganisatie, vroegen de RKK zendtijd te (blijven) verzorgen.
  In de RKK-programma’s is de betekenis van het katholieke geloof voor de 
mensen persoonlijk en voor de samenleving het uitgangspunt. Het RKK-pakket 
dat de KRO verzorgt, bevat 100 uur televisie en 50 uur dagtelevisie (herhalingen) 
per jaar op Nederland 1 en 250 uur radio op Radio 1 en Radio 747. 
Teletekst 325, www.katholieknederland.nl. 

heb ik genoeg?
Vijftien gesprekken over  
grenzen aan onze hebberigheid
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‘U wilt met mij natuurlijk over 
schoonheid praten, maar ik vind de 
vraag “Heb ik genoeg liefde?” veel 
belangrijker.’ Marijke Helwegen 
is eraan gewend dat iedereen haar 
altijd vragen stelt over schoonheid en 
cosmetische chirurgie, maar ze heeft 
een beetje genoeg van die gesprekken 
die altijd bol staan van de vooroor-
delen. ‘Ja, ik ben ijdel en ik ben zeer 
ambitieus. Ik ben altijd open en 
eerlijk geweest over de cosmetische 
ingrepen die ik heb ondergaan. 
Zo langzamerhand heb ik schoon 
genoeg van alle vooroordelen over 
cosmetische chirurgie. Ik was mooi 
en ik wilde graag mooi blijven. Wat 
is daar verkeerd aan? Het is veel be-
langrijker om over de liefde te praten. 
Geef ik genoeg liefde aan iedereen 
ongeacht religie of huidskleur? Sta ik 
open voor anderen? Durf ik zonder 
vooroordelen te zijn?’

Helwegen werd op 44-jarige 
leeftijd benaderd om pr-manager 
te worden voor Medisch Centrum 
Scheveningen en heeft vervolgens 
de cosmetische chirurgie met verve 
op de kaart gezet. Ze zegt: ‘Toen ik 
de kans kreeg om me hierin vast te 
bijten, dacht ik: waarom niet? Ik ben 
geen advocaat of actrice of zangeres 
geworden, maar ik heb wel grote 
behoefte aan aandacht en erkenning.’

U hebt veel bereikt. U bent zelfs 
een Bekende Nederlander geworden. 
Hebt u nu genoeg erkenning?
‘Het was een bodemloze put, al-
hoewel ik geloof dat de bodem nu in 
zicht komt. Ik verkeer in de hoogste 
kringen. Laatst kreeg ik een uit-
nodiging van bisschop Punt voor een 
receptie waarvoor ook de koningin 
was uitgenodigd. Mensen op dat 
niveau kijken door de cosmetiek heen. 
Ze zeggen tegen me: u bent volkomen 
uzelf en u straalt grote openheid en 
vriendelijkheid uit. Ze vinden het 
innerlijk belangrijker dan het uiterlijk.’

heb ik genoeg erkenning?
Marijke Helwegen, performer en pr-manager voor de cosmetische chirurgie

U zegt dat het uiteindelijk om liefde en vriendelijkheid gaat. 
Waarom zijn die cosmetische ingrepen dan toch nodig geweest?
‘In de eerste plaats omdat ik ingehuurd was als pr-manager voor de 
cosmetische chirurgie. Dat betekende dat ik zelf ook het een en ander moest 
laten doen. De directeur van de Mercedes fabrieken rijdt toch zelf ook in een 
Mercedes? Verder ben ik ijdel en ambitieus. Dat is toch geen zonde? Wie heeft 
er in godsnaam bepaald dat we als mensen geen gebruik mogen maken van de 
techniek om onszelf te verfraaien? Het staat zelfs in de bijbel. In het Hooglied 
lees ik: “Niets ontsiert uw schoonheid, vriendin. Uw borsten zijn als torens.” 
En de vriendin antwoordt: “Mijn borsten zijn als druiventrossen.” Torens, het 
staat er echt. De schoonheid tussen man en vrouw wordt hier uitvoerig 
beschreven. Wellicht schuilt er een stukje calvinisme in onze houding van: 
doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ook Koning David liet op 
80-jarige leeftijd zijn schoot verwarmen door het mooiste meisje van het land. 
Dat staat ook in de bijbel. Ik zou best in een chic kanten jurkje op de preek-
stoel kunnen staan: de kerken zouden weer vol lopen en de mensen zouden 
in de rij staan. Iedereen zou zomaar 10 euro in de collectezak gooien.’

Hebt u genoeg X factor?
‘Absoluut. Als ik voor een zaal sta, zie ik meteen wat de situatie is. 
Op rij 14 kijkt er iemand verveeld, op rij 18 zitten er twee te konkelefoezen. 
Dan begin ik te praten en het wordt meteen doodstil. Ik weet hoe ik mensen 
in het hart moet raken. Mijn optredens eindigen altijd met een staande 
ovatie. Dat is wat ik kan: een zaal inspireren. Verder kan ik niet veel. 
Ik ben erg onhandig. Ik heb een mooie geleasde cabrio, maar ik kan niet 
inparkeren. Ik draag schitterende couture pakjes, maar die zijn meestal geleasd. 
En mijn prachtige haar, dat is vaak een haarstuk.’

Hebt u genoeg schoonheid?
‘Ja, zeker. Het enige wat ik nog wens is wat meer innerlijke rust, zodat ik 
niet meer de hele tijd het gevecht hoef aan te gaan om me te verdedigen 
tegen mensen die bevooroordeeld zijn.’ J

Marijke Helwegen (58) is een veelgevraagd spreker en performer op congressen 
en ze treedt geregeld op in tv-programma’s en films. Ze is pr-manager cosmetische 
chirurgie voor Medisch Centrum Scheveningen. 
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‘Hij is dag en nacht in touw. Dat 
is altijd zo geweest. Onze dochter 
heeft daar hem wel verwijten over 
gemaakt. “Ik heb geen vader gehad,” 
zei ze dan.’ Bridget van den Bosch uit 
het Limburgse Helden is niet anders 
gewend: haar man is naast zijn drukke 
baan altijd in de weer voor het goede 
doel. Hij wordt als een van de ‘super-
vrijwilligers’ van Vastenaktie/Cordaid 
beschouwd. ‘Het is zijn passie,’ zegt 
Bridget. ‘Het heeft altijd in hem 
gezeten. Als kind wilde hij al 
priester en missionaris worden. 
Hij is een gedreven persoon.’

In de loop der jaren is ze eraan 
gewend geraakt dat haar man zelden 
thuis is. ‘Het is niet anders. Als je met 
een vrachtwagenchauffeur getrouwd 
bent, is je man er ook nooit. In de 
tijd dat de kinderen nog klein waren, 
hebben we er heus wel eens discus-
sies over gehad. “Kan het niet wat 
minder?” vroeg ik. Dan kwam hij met 
vage beloften. Inmiddels lijd ik er niet 
meer onder. Het is gewoon zijn hobby 
en daar gaat hij helemaal in op.’ 

U noemt het een hobby, maar het gaat 
uw man toch om het goede doel?
‘Hij zegt altijd dat hij het voor een an-
der doet, maar volgens mij doet hij het 
voor 95% voor zichzelf. Natuurlijk, het 
is ook zijn passie. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat hij het uiteindelijk doet, 
omdat hij het zelf graag wil.’ 

Heb ik genoeg schoenen?
Bridget van den Bosch, getrouwd met een ‘supervrijwilliger’

Is hij nooit eens moe?
‘Mijn man heeft heel veel energie. 
Hij heeft genoeg aan drie uur slaap 
per nacht. Hij kent geen grenzen, 
voor hem is het nooit genoeg. Ik zit 
zelf heel anders in elkaar. Ik hou van 
rust en van niet al te veel moeten. 
Mijn man en ik respecteren dat in 
elkaar. Ieder heeft zijn eigen vrijheid 
en zijn eigen leven. Zolang je het over 
de belangrijke zaken maar eens bent.’ 

Zoals? 
‘We kunnen ons allebei ergeren aan 
de consumptiemaatschappij. 
Waarom moet de economie altijd 
maar groeien? Waarom hebben we 
steeds meer bezittingen nodig, 
terwijl mensen in andere delen van 
de wereld niet eens te eten hebben? 
Wij hebben geen vaatwasser, geen 
plasmatelevisie, geen luxe auto of 
dure merkkleding. Ik heb een paar 
werkschoenen en een paar goede 
schoenen – meer heb je toch niet 
nodig? Laatst heb ik een lapje gezet 
op de lievelingsbroek van mijn man. 
Ik zei: je bent vast de enige in het 
dorp met een gelapte broek. 
Dat kan hem niets schelen.’

Bridget van den Bosch (47) uit Helden 
werkt als verzorgende in een verpleeg-
huis en is getrouwd met een man die 
naast zijn full time baan dag en nacht als 
vrijwilliger in touw is voor het goede doel.
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Zijn CV is indrukwekkend. Hij studeerde 
perswetenschappen, geschiedenis, 
rechtswetenschappen, filosofie, kunst-
geschiedenis, literatuurwetenschap en 
theologie. Priester en wetenschapper 
Antoine Bodar promoveerde in 1987 cum 
laude in de filosofie en werkt momenteel 
in Rome aan een tweede proefschrift. 
Hij heeft diverse boeken op zijn naam 
staan, schreef tal van artikelen en preken. 

Heeft u genoeg kennis?
‘Nee, een mens kan altijd blijven leren. 
In de materiële zaken moet men maat 
houden – daar ben ik ouderwets in –
maar een mens kan nooit genoeg 
kennis vergaren en nooit genoeg bidden.’

U hebt verschillende studies met 
succes afgerond en werkt aan een 
tweede proefschrift. Toch bent u als 
jongen van het gymnasium afgestuurd 
omdat u te dom zou zijn. Hoe kan dat?
‘Men heeft mij in die jaren niet goed 
geobserveerd. Ik was een dromer. 
Terwijl ik braaf op mijn kamertje 

Heb ik genoeg kennis? Priester C wetenschapper  Antoine Bodar

woordjes zat te stampen, was ik met 
mijn gedachten elders. Als iets me niet 
interesseert, kan ik het slecht onthouden. 
Daar komt bij dat ik eerder een 
geheugen voor sferen heb dan voor 
feiten. Mijn vader vond destijds dat 
ik dat dromen maar af moest leren. 
Ik moest een baantje zoeken, dan zou 
ik geen tijd meer hebben om te dromen. 
Ik kwam te werken bij boekenimporteur 
Meulenhoff en in de avonduren ging ik 
naar de HBS. Het viel niet mee. Overdag 
zat ik tegen mijn collega’s te zeuren over 
wat ik ’s nachts allemaal gelezen had. 
Ze begrepen er niets van. In die tijd is 
mijn liefde voor boeken en studeren, die 
ik al sinds mijn prille jeugd bezat, verder 
aangewakkerd.’ 

Uw proefschrift gaat over de esthetica. 
Hoe kijkt u aan tegen schoonheid?
‘Veel mensen vatten schoonheid op 
als uiterlijke schoonheid. Ik denk dat 
uiterlijke en innerlijke schoonheid 
samenhangen. Een mooi mens met een 
ontevreden blik in de ogen is niet echt 
mooi. En iemand die minder schoonheid 
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heeft, maar een enorme uitstraling, 
kan er prachtig uitzien. In het algemeen 
geldt in onze maatschappij dat je er 
maar beter goed uit kunt zien. Met het 
klimmen der jaren wordt de schoonheid 
minder. Dat weet iedereen, maar toch 
hebben veel mensen er moeite mee. 
Ikzelf ben tegen cosmetische chirurgie. 
Men moet proberen vrede te hebben 
met het ouder worden. Het komt mij 
onnatuurlijk voor dat oudere mensen 
halsstarrig proberen om jong te blijven. 
Maar ik realiseer me dat ik in zekere zin 
makkelijk praten heb. Ik denk liever op 
de filosofische manier over schoonheid 
na. Goedheid en schoonheid hangen 
met elkaar samen: wat goedheid is in de 
ethiek, is schoonheid in de esthetiek.’ 

U zei dat men maat moet houden in ma-
teriële zaken. Wat bedoelt u daarmee?
‘Ik vind de vraag “Heb ik genoeg?” een 
zeer zinvolle vraag. Wij in het westen 
hebben zo veel bezit. Ik begrijp mensen 
niet goed die bijvoorbeeld al hun 
meubelen willen vernieuwen. Het zal 
mijn conservatieve inslag wel zijn, maar 

ik wil de dingen juist graag houden zoals 
ze zijn. Ik vind het prettig om jaar in jaar 
uit dezelfde meubelen te hebben. Het 
enige waar ik veel van bezit, zijn boeken. 
Het zijn er zeker 15.000. Ze staan in 
mijn appartement in Amsterdam, waar 
ik twee maanden per jaar verblijf. Als 
ik daar binnen stap, heb ik het gevoel 
onder vrienden te zijn. Mijn boeken zijn 
mijn vrienden. In Rome waar ik de rest 
van het jaar woon, heb ik slechts twee 
bescheiden kasten met boeken. Dat leek 
me eerst wel moeilijk, maar de eenvoud 
heeft ook een grote bekoring.’ 

Antoine Bodar (62) is priester en 
wetenschapper. Hij promoveerde in de 
filosofie en werkt momenteel aan een 
theologisch proefschrift. Sinds 2006 is hij 
bijzonder hoogleraar christendom, cultuur 
en media aan de Universiteit Tilburg. 
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Onlangs verruilde ze een carrière 
als journalist en programmamaker 
voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer. Samira Bouchibti 
is sinds oktober 2006 kamerlid 
voor de PvdA. 

Ze zegt: ‘Ik heb de afgelopen 
jaren veel gepraat en geschreven 
en tal van debatten geleid. Nu 
wilde ik zelf wel eens aan de slag. 
Ik wilde beleid gaan maken.’ 

Hebt u genoeg invloed?
‘Ja, ik vind van wel, maar misschien vergis ik me, want ik zit hier 
nog niet zo lang. Ik ga ervan uit dat je als volksvertegenwoordiger 
invloed hebt op het beleid. Dat is wat ik wil. Ik was na tien jaar 
schrijven en praten over maatschappelijke thema’s een beetje moe 
geworden. 
Ik leidde bijvoorbeeld een debat over een lastig onderwerp als de 
arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen. Daar zette ik me enorm 
voor in. Een jaar later word ik weer gebeld met de vraag of ik een 
discussie wilde leiden over hetzelfde thema. Dan blijkt dat er in die 
tussentijd niets is gebeurd. Dat is frustrerend. Daarom wilde ik wel 
eens aan de andere kant van de tafel zitten.’ 

Hoe bevalt het in de Tweede Kamer?
‘Ik moet  wel wennen. Als kleine zelfstandige was ik eraan gewend 
om alles zelf te doen. Hier gaat alles heel formeel en bureaucratisch. 
Alleen al de weg leren vinden in dit enorme gebouw, is een halve 
baan. Je moet de structuren leren kennen, de verschillende lagen en 
alle ongeschreven regels. Maar het staat me niet tegen. Ik ben hier 
met idealen binnen gekomen. Ik wil iets bereiken en of dat linksom 
of rechtsom moet, dat maakt me niet uit. Misschien zal ik een keer 
vallen en stof happen, maar dan sta ik weer op en ga verder.’ 
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Heb je X factor nodig in de politiek?
‘Ik vind het een beetje een vaag begrip, maar het zal wel over 
uitstraling en charisma gaan. Het is wel handig als een politicus wat 
charisma heeft. Kijk maar naar het verschil tussen Bush en Clinton. 
Of ikzelf uitstraling heb? Ik denk het wel. Maar ik ben in de loop 
der jaren wel veranderd. Vroeger was het steeds “ik, ik, ik” en “mijn 
mening”, nu gaat het om het standpunt van mijn partij. Daar heb ik 
geen moeite mee. Ik heb het hele partijprogramma doorgenomen 
en ben het met bijna alles van harte eens.’ 

Van Kamerleden is bekend dat ze veel moeten lezen. 
Hebt u genoeg kennis?
‘Ik loop met grote pakken papier rond. De kennis die ik de afgelopen 
jaren als journalist heb opgedaan was heel breed, nu moet ik dossier-
kennis opdoen. Ik heb nu nog een achterstand, maar die haal ik wel in. 
Ik heb een fantastische portefeuille. Mijn hart ligt bij onderwerpen als 
prostitutie en kindermishandeling, dus ik vind het niet erg om daar 
heel veel over te moeten lezen.  Nederland is een echt onderzoeksland. 
En onderzoek leidt vaak weer tot nieuw onderzoek. Soms is dat me 
teveel. Dan zou ik willen dat de minister aan de slag gaat in plaats van 
dat er weer een nieuw onderzoek komt. De problemen zijn groot: 
allochtone vrouwen hebben nog steeds een achterstand, er is veel 
sociale uitsluiting. Er moet dringend iets gebeuren.’

Hebt u genoeg over voor een ander?
‘Ik zou het willen omdraaien: ik moet leren om ook eens aan mezelf 
te denken. Ik krijg veel verzoeken en ik zeg niet makkelijk nee. Ik deel 
graag. Dat zat ook in mijn opvoeding. Ik ben in Marokko geboren en 
ik ben opgegroeid in Haarlem. Mijn ouders hadden het niet breed, 
toch deelden we onze rijkdom met de arme familie in Marokko. 
Ik verdien nu goed. Ik tel mijn zegeningen, maar ik schaam me niet 
voor mijn salaris. Ik draag veel verantwoordelijkheid.’ J 

Samira Bouchibti (36) werkte als journalist, programmamaker en dagvoorzitter. 
In 2006 stapte ze over naar de politiek en werd Tweede-Kamerlid voor de PvdA. 
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U bent toptennisser geweest en hebt veel belangrijke titels 
behaald. Hebt u genoeg gewonnen? 
‘Van winnen heb ik nooit genoeg.’

Ex toptennisser Jan Siemerink heeft een echte winner-
mentaliteit. Dat moet ook wel als je je, zoals hij, 14 jaar 
lang moet handhaven in de wereldtop van het tennissen. 

Hij zegt:  ‘Als het je niet om het winnen gaat, kom je als 
tennisser niet ver. Je moet jezelf veel ontzeggen om de 
top te kunnen bereiken. Je staat dag in dag uit vier tot 
vijf uur op de tennisbaan, je doet krachttraining, je let op 
je levensstijl. Al je tijd en al je energie gaan in het tennis-
sen zitten. Als het je uiteindelijk lukt om te winnen, geeft 
dat een heel speciaal gevoel. Dan weet je weer waar je 
het allemaal voor gedaan hebt. Ik denk nog vaak terug aan 
het bijzondere gevoel dat ik had, als ik na het winnen van 
een wedstrijd onder de douche stond. Dat was geweldig. 
Maar daarna wil je ook de volgende wedstrijd weer 
winnen. Het is nooit genoeg.’

Bij het winnen van grote tennistoernooien horen grote prijzen. 
Was het geld belangrijk voor u? 
‘Geld is nooit mijn drijfveer geweest, ik deed het om te 
winnen. Als het je alleen om het geld gaat, zul je de top 
nooit halen. Willen winnen is het enige waar het om 
draait. Geld leidt alleen maar af. 
Mensen denken dat tennissers heel veel geld verdienen, 
maar dat beeld klopt niet helemaal. Alleen de beste 100 
tennissers ter wereld kunnen echt van hun sport leven 
en houden er ook nog wat aan over. Maar niet iedereen 
is zo succesvol en bovendien duurt het in de meeste 
gevallen een tijd voor je de top bereikt. 

Heb ik genoeg  gewonnen?

Jan Siemerink 
Ex-proftennisser en captain van de Davis Cup



Die eerste periode moet je heel veel investeren: tennis 
spelen op dit niveau is duur.  Je moet je vliegtickets 
betalen, je hotels, een coach. Je moet er veel geld in 
steken, terwijl je nog niet echt veel verdient.’

Hebt u genoeg geld en goed?
‘Ja. Maar het is niet zo dat ik nu verder in het leven 
achterover kan leunen. Ik moet zorgen dat er genoeg is 
voor mijn gezin. Ik heb twee prachtige kinderen. Dat heeft 
mijn kijk op de dingen veranderd. Toen ik tenniste, draaide 
alles om mij en om de sport. Nu staan mijn kinderen in het 
centrum van mijn belangstelling. Ik had niet gedacht dat 
het leven zo ingrijpend zou veranderen, als je kin-
deren krijgt. Maar het is wel zo. Het beschermings-
gevoel dat je voelt ten opzichte van je kinderen is 
onvoorstelbaar.’

U beschrijft dat de tennissport in die 14 jaar aan de top 
alles van u vroeg. Had u tijd voor vrienden?
‘Nee, eigenlijk niet. Je hebt geen tijd en energie over om 
in je vrienden te steken, dus die contacten verwateren. 
Je krijgt er wel veel voor terug. Je reist de hele wereld 
over en maakt nieuwe vrienden. Het zijn ander soort 
vriendschappen. De Nederlandse toptennissers met wie 
ik trainde en toernooien speelde, waren mijn maatjes. 
Je maakt zoveel samen mee. Je bent elkaars steun en 
toeverlaat, maar toch zou ik het niet echt vrienden wil-
len noemen. Je deelt de liefde voor tennis en je deelt de 
winnermentaliteit. Maar zodra je tegen elkaar moet spelen, 
ben je echt geen vrienden meer. Dan wil je winnen en niets 
anders. Na de wedstrijd vang je elkaar op. Dan ben je weer 
maatjes. De winnaar beurt de verliezer op. Zoiets schept 
een heel bijzondere band en dat gaat nooit meer over.’

Jan Siemerink (36) is tussen 1989 en 2002 tennisprofessional 
geweest en won vele prijzen. Sinds 2006 is hij captain van het 
Nederlandse Davis Cup team. 

‘Als moslima hoor je je schoonheid te bedekken. Je moet de 
verleidelijke delen van je lichaam bedekken, maar je mag er wel 
mooi uit zien. God houdt van schoonheid.’ Dat zegt de Marokkaanse 
Jihad Alariachi. Ze is bekend van het NPS tv-programma De Meiden 
van Halal dat ze samen met haar zussen Esmaa en Hajar maakt. Jihad 
draagt altijd haar hoofddoek als ze de deur uitgaat. Ze legt uit: 
‘Het gaat erom dat je je degelijk kleedt en niet met alles loopt te 
pronken. Ik draag gewoon een spijkerbroek, maar dan wel met iets 
langs en wijds er overheen. Het is vaak best lastig om een passende 
bloes of tuniek te vinden - wat in de winkels hangt is te kort of te 
strak. Als je eindelijk iets gevonden hebt, is het meestal nog duur ook. 
Tachtig euro voor een simpel tuniekje vind ik veel.’

Worden u vaak vragen gesteld over de hoofddoek?
‘Veel Nederlanders weten dat het bij onze religie hoort, maar ze 
kunnen het niet begrijpen. Soms ga ik erover in discussie. Ik draag 
de hoofddoek al bijna zo lang als ik me kan herinneren. Ik zat op een 
islamitische basisschool. Daar was het gewoon onderdeel van het 
uniform. Als kind stelde je er geen vragen over. Pas toen ik ouder werd 
- zeg een jaar of zestien - ben ik de hoofddoek bewust gaan dragen.’

U zegt dat u van mooie kleren houdt. Vindt u dat u genoeg kleding hebt?
‘Als ik erbij stil sta, dan heb ik zeker genoeg. Maar als ik ’s ochtends 
voor mijn volle kledingkast sta, denk ik vaak: ik heb niks om aan te 
trekken. Je mag niet hebberig zijn, maar als ik ga shoppen, is er altijd 
wel iets wat ik zou willen kopen. Als hele goede moslim, moet je bezig 
zijn met het leven voor later. Mooie pumps horen je niet zo te boeien. 
Maar je wilt er ook mooi uit zien. Dan zeg ik tegen mezelf: Jihad, maken 

Heb ik genoeg schoonheid?

Jihad Alariachi, 
een van de 
‘Meiden van Halal’
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die pumps jou gelukkig? Als je net mooie schoenen 
gekocht hebt, kan dat je heel gelukkig maken. Alleen: 
dat geluk is van korte duur. In de islam gaat het over 
heel andere dingen. Het is belangrijk om je bezit 
te delen. Daarom gooi ik nooit spullen die nog 
goed zijn weg. Er is altijd iemand die ze nog 
kan gebruiken. Verspilling is een zonde.’

Geldt dat ook voor eten? 
Mag een moslim eten weggooien?
‘Nee. Ik probeer zo min mogelijk eten weg 
te gooien. Als ik in een restaurant eet, vraag ik 
- als dat mogelijk is - wel eens of ik de resten mee 
mag nemen. Zo heb ik het van huis uit geleerd: niet 
met eten knoeien, niet mee spelen, niet weggooien.’

Hoe kijkt u tegen de vasten aan?
‘Vasten is een soort opoffering. Dat doe je voor 
God. De eerste dagen van de ramadan voel je je 
futloos en denk je alleen maar: ik heb honger. 
Maar je lichaam went eraan en dan realiseer je 
je hoeveel tijd je overhoudt op een dag. Je denkt: 
wow, wat ben ik eigenlijk veel met eten bezig! 
Je loopt ‘s ochtends al te denken: met wie zal ik 
gaan lunchen? Of je bent op de markt en je neemt 
even een loempiaatje. Het gaat de hele dag over 
eten. Als dat allemaal niet hoeft, scheelt dat veel tijd. 
De bedoeling is dat je die tijd gaat gebruiken om na 
te denken en te bidden. Dan besef je hoe goed we 
het hier eigenlijk hebben.’

Jihad Alariachi (23) maakt samen met haar zusjes 
Esmaa en Hajar het NPS tv-programma  ‘De Meiden 
van Halal.’ Jihad studeert HBO communicatie en 
heeft een bijbaantje op een adviesbureau. 
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‘In Nederland is vriendschap aan veel regels gebonden, zoals: je 
moet elkaar minstens elke week spreken. Dat is in het buitenland 
anders. Je hebt daar vriendschappen met minder voorwaarden.’ 
Jacqueline van Haaften weet waar ze het over heeft. De afgelopen 
jaren woonde ze vanwege het werk van haar echtgenoot een paar 
jaar in Singapore en daarna een tijd op een eiland in het Caribisch 
gebied. Na terugkeer was ze een van de oprichters van Global 
Connection, een wereldwijd netwerk voor partners van expatriates. 

Bent u vrienden kwijt geraakt door het verblijf in het buitenland?
‘Ja, dat is bijna onvermijdelijk, al laat zich van tevoren niet goed 
voorspellen welke vriendschappen zullen blijven bestaan en met 
wie het contact zal verwateren. Een verblijf in het buitenland kan 
ook nieuwe kansen geven voor een vriendschap. Toen we in 
Singapore woonden, schreef ik veel brieven – het was nog voor 
het internettijdperk. Ik heb een vriendin met wie het contact 
hechter is geworden juist doordat we elkaar brieven schreven.’

Hebt u in het buitenland nieuwe vrienden opgedaan?
‘Je krijgt andersoortige vriendschappen in het buitenland. De 
processen gaan sneller dan in Nederland. Je bent uit je gewone 
doen en los van je netwerk en hebt elkaar erg nodig. Het zijn 
vaak ook heel praktische vriendschappen. Ik zal een voorbeeld 
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in het Caribisch gebied had mijn 
zoontje op een dag van het rattengif 
gegeten. Wat doe je op zo’n moment? 
Ik kende nog niet veel mensen, maar 
wist dat er een Ierse vrouw was die 
een pub runde. Ik heb niet geaarzeld 
en heb meteen contact gezocht. Ze 
kwam onmiddellijk in actie: de deuren 
van de pub werden gesloten en zij 
spoedde zich met mij naar het zieken-
huis. Ze kende de weg en had de juiste 
contacten. In de uren dat we bij het 
bed van mijn zoontje stonden, raakten 
we op een intense manier bevriend.’

Gelooft u in één beste vriend?
‘Nee. Ik vind het eigenlijk een beetje 
kinderachtige benadering. Je hebt 
vriendschappen nodig in het leven, 
dat zeker. Maar het soort contact kan 
verschillen. Ik heb vrienden die op 
verschillende afstanden van me staan: 
met de een ga ik sporten, met de 
ander de kroeg in, met een derde deel 
ik vooral de zorgen om de kinderen. 
In het buitenland heb ik geleerd om 
wat makkelijker en vrijblijvender met 
vriendschappen om te gaan. Je wordt 
minder kieskeurig. Het blijkt dat je 
een bijzondere band kunt opbouwen 
met mensen die je in eerste instantie 
niet als vriend zou kiezen. Sommige 
vriendschappen die ik in het buiten-
land heb opgedaan, zijn blijvend, ook 
al spreek ik de betreffende vriendin 
niet vaak. Op het moment dat er 
weer contact is, heb je aan een half 

woord genoeg om de draad weer op 
te pakken. Mijn definitie van vriend-
schap is: onvoorwaardelijk met elkaar 
meeleven, maar dat kan in meer of 
mindere mate zijn.’ 

Hebt u genoeg vrienden?
‘Ja, maar het zijn er niet zo veel, zeker 
niet in de binnenste kring. Vriend-
schappen onderhouden kost tijd en 
energie. En als werkende moeder met 
een druk leven heb ik nu eenmaal 
geen overvloed aan tijd en energie.’ J

Jacqueline van Haaften (48) is directeur 
van Global Connection, een wereldwijd 
netwerk van partners van werknemers 
die voor langere tijd in het buitenland 
verblijven. Zelf woonde ze als expatriate 
partner in verschillende buitenlanden. 

Jacqueline van Haaften, directeur van Global Connectionvrienden?

18 19



Socioloog Ruut Veenhoven (64) 
is hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Hij 
werd bekend vanwege zijn onder-
zoek naar het fenomeen geluk.

heb ik genoeg 

geluk?
Geluksprofessor 
Ruut VeenhovenG

Heeft de Nederlander genoeg geluk?
‘De gemiddelde Nederlander heeft niets te klagen. 
Uit onderzoek blijkt dat we ons leven een ruime 
voldoende geven: een 7.6. De score is weliswaar iets 
lager dan in Denemarken – daar scoren ze een 8.2 – 
maar slecht is het zeker niet.’ 
Aan het woord is hoogleraar sociologie Ruut Veen-
hoven van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij 
wordt ook wel de ‘geluksprofessor’ genoemd vanwege 
zijn onderzoek naar de geluksbeleving wereldwijd. 
Veenhoven zette de World Database of Happiness op.

Hangt geluk samen met het bezit van genoeg geld en goed?
‘Het is een voorwaarde voor geluk. In landen met een 
lage levensstandaard geven mensen hun leven een lager 
rapportcijfer. Maar boven een bepaalde levensstandaard 
– een gemiddeld jaarinkomen van 10.000 dollar – 
blijkt het niet veel meer uit te maken. 
Steeds grotere rijkdom en steeds meer bezit maken 
dus niet gelukkiger. De verschillen in geluk tussen rijke 
landen hangen veel meer samen met de kwaliteit van 
de overheid, de stand van de vrouwenemancipatie en 
de mate van vrijheid. In een land als Japan bijvoorbeeld 
is de levensstandaard hoog, maar de geluksscore blijft 
steken op een 6.5. Dat heeft te maken met de beperkte 
keuzevrijheid die Japanners hebben.’ 

Is het hebben van genoeg vrienden een 
voorwaarde voor geluk? 
‘Zeker. We zijn sociale dieren. Niet voor niets geldt 
eenzame opsluiting in onze cultuur als een straf. 
Mensen die gelukkig zijn, hebben meer vrienden en 
maken ook makkelijker vrienden. Geluk maakt actief 
en open. Er is nooit uitgerekend hoeveel vrienden een 
mens moet hebben om zich gelukkig te voelen. Dat zal 
verschillen: een single heeft meer vrienden nodig, dan 
iemand die met een partner leeft.’

Draagt schoonheid bij aan geluk?
‘Schoonheid volgens wie? Hoe mooi je je zelf vindt 
hangt samen met geluk, maar dat kan ook komen 

omdat geluk het beeld van jezelf positief beïnvloedt. 
Er is onderzoek gedaan naar geluk en hoe mooi 
anderen je vinden. Daar kwam uit dat er op 20-
jarige leeftijd een bescheiden verband bestaat: 
meisjes-studenten die aan de hand van foto’s als 
mooi werden beoordeeld, bleken gemiddeld iets 
gelukkiger dan minder mooie collega-studentes. 
Rond het 40ste levensjaar is dat verband al niet 
meer aantoonbaar. Dat betekent dat de claims uit 
programma’s als Extreme Make Over, dat je gelukkiger 
wordt van grotere borsten of een gecorrigeerde 
neus, geen wetenschappelijke basis hebben.’ 

En kennis?
‘We leven in een kennissamenleving en die levert 
over het algemeen gelukkige mensen. Dat komt 
waarschijnlijk omdat kennis noodzakelijk is voor 
welvaart en democratie. Wat het precieze effect is 
van kennis als zodanig, is niet helemaal duidelijk. 
Teveel kennis zou ongelukkig kunnen maken. 
Denk aan de echte nerd, die geen meisjes kan 
versieren. In Nederland worden er geen grote 
verschillen gevonden tussen een bepaald opleidings-
niveau en de geluksbeleving. De HBO’ers blijken 
gemiddeld het meest gelukkig te zijn.’

Hoe zouden we het gelukscijfer in Nederland 
verder op kunnen krikken?
‘Veel ongelukkige mensen kunnen baat hebben bij 
psychotherapie. Ook mensen die redelijk gelukkig 
zijn kunnen vaak nog wat gelukkiger worden door 
betere keuzen te maken in het leven. Op dat terrein 
is helaas nog nauwelijks professionele hulp. 
We kunnen allemaal wat gelukkiger worden door 
verdere verbetering van de samenleving, onder 
meer door invoering van een referendum. 
Dat blijkt in Zwitserland goed uit te pakken.’

En hoe staat het met uzelf? Hebt u genoeg geluk? 
‘Ik ben een gelukkig mens en ben daar dik 
tevreden mee.’ J 

Genoeg geld e goed 
bezitten is een voor-
waarde voor geluk. 

Maar boven een 
gemiddeld jaar-

inkomen van 10.000 
dollar blijkt het niet 

veel meer uit te maken. 
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Schrijver / dichter / performer Bart ChabotHij wordt heel veel gevraagd: voor televisieoptredens, voor goede doelen, 
als dagvoorzitter, als performer. Dichter en schrijver Bart Chabot 
kan er - als hij zou willen - zijn dagen ruimschoots mee vullen.

Hebt u genoeg X factor? 
‘Tja, wie ben ik om daarover te oordelen? Maar zonder valse 
bescheidenheid: als ik naga hoe vaak ik gebeld word voor een 
of ander optreden, dan moet ik wel X factor hebben.’

Wat is volgens u de X factor?
‘Een bepaalde uitstraling. Dat je echt de huiskamer binnen komt, 
als je op de tv bent. Het gaat om de natuurlijke présence. Neem 
bijvoorbeeld Linda de Mol. Die is volkomen naturel. Al leest ze 
op de tv het telefoonboek voor, dan nog heb je als kijker het gevoel 
dat ze bij je aan tafel zit. Zoiets is nauwelijks te leren. Je hebt genoeg 
mensen in Hilversum die heel erg hun best doen, maar die toch 
halverwege het mediapark en de huiskamer blijven hangen.’

Wanneer ontdekte u dat u X  factor bezat?
‘Dat heb ik me als puber al gerealiseerd. Ik herinner me een gymles 
op de middelbare school. Ik was weer eens de les uit gestuurd, omdat 
ik aan het klieren was. Ik zat in mijn eentje in de kleedkamer – een 
beetje sip, want ik was bang dat de rector weer een boze brief over mij 
aan mijn ouders zou gaan sturen – toen de les was afgelopen en de hele 
klas de kleedkamer binnendromde. Ik zei helemaal niks en opeens 
begon een jongen mijn naam te scanderen. Bartje! Bartje! En alle 
leerlingen gingen meedoen – een heel spreekkoor. Dat was de eerste 
keer dat ik besefte dat mijn sheer presence tot iets leidde.’

Maakt u in uw werk gebruik van de X factor?
‘Ik weet dat mensen nooit neutraal over mij zijn: of ze lopen met 
me weg, of ze vinden me verschrikkelijk. Als ik op tv kom of op het 
podium sta, dan kwadrateer ik. Ik word een verheviging van mezelf. 
Het is een soort spanning die zich ontlaadt. Dat gebeurt altijd. Zodra ik 
op een podium klim of zodra de camera gaat draaien, zit ik boordevol 
energie. Thuis ben ik vaak bekaf, maar als ik moet optreden heb ik daar 
nooit last van. Het dagelijks leven vind ik totaal niet interessant. 
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Wat is er leuk aan om met een brief naar 
de postbus te sukkelen of met zo’n karretje 
door Albert Heijn te dwalen. Ik hou niet 
van dertien in een dozijn. Dat is geen 
uitdaging voor me.’

Hebt u genoeg schoonheid?
‘Nee. Ik ben geen knappe jongen. Ik ben 
scheel en brildragend. Maar mijn vrouw 
zegt dat ze juist viel op dat rare koppie van 
me. Ik hou erg van echt. Zo’n extreme 
make-over - dat hoeft voor mij helemaal 
niet. Ik zou nooit willen dat mijn vrouw 
zoiets deed. Ik hou van haar zoals ze is, al 
twintig jaar. Wat kan mij het schelen dat er 
een plooitje of een rimpel bij komt? Wat ik 
wel haat, is een buikje. Daar let ik erg op. Ik 
ben nog strak en daardoor kom ik jong over. 
Nee, ik sport niet, daar vind ik geen reet aan. 
Maar ik loop veel: ik breng elke dag mijn kin-
deren lopend naar school en ik repeteer mijn 
teksten lopend. Ik weeg mezelf twee keer per 
dag. Als ik teveel heb gegeten, voel ik me een 
vadsig varken. Dan zet ik mezelf meteen op 
dieet. Ik wil mijn ingevallen wangen houden.’ 

Hebt u genoeg spullen?
‘Ja, meer dan genoeg. Ik hou tegenwoor-
dig wel van dure kleding en mode. Vroeger 
was ik daar anders in, maar nu kan ik heel 
blij worden van een mooi paar slangenleren 
laarzen. En verder heb ik een gat in mijn 
hand als het om cd’s en dvd’s gaat. Rock 
’n roll. Als er iets nieuws is, dan móet ik 
dat hebben. Ik heb jarenlang op de armoede-
grens geleefd. In die tijd kon ik niet zomaar 
een plaatje kopen, maar dat was eigenlijk 
ook niet zo erg. Je past je aan. Ik had genoeg 
aan een bloknootje van vijftig cent en een 
Bic balpen. Dan liep ik over het strand en 
genoot: de zee en het strand, de wolken en 
de meeuwen – dat is allemaal gratis.’ J

Bart Chabot (52) is schrijver, dichter en performer. 
Hij is onder meer bekend vanwege zijn 
Herman Brood-biografie.

Ik weet dat 
mensen nooit 
neutraal over  
mij zijn: of ze 

lopen met me weg, 
of ze vinden me 
verschrikkelijk. 
Als ik op tv kom 
of op het podium 
sta, dan kwadra-
teer ik. Ik word 
een verheviging 

van mezelf.

Heb ik genoeg aan mijn herinneringen?
Will Tattje, oud-zeeman, nu dakloos

‘Ik ben alles kwijt geraakt. Ik heb geen meubelen meer, geen 
spullen en ook bijna geen kleren. Alles is weg. Dat is een hele 
overgang.’ Oud-zeeman Will Tattje (59) is sinds anderhalf jaar 
dakloos. Hij lijdt al 17 jaar aan de ziekte van Parkinson, raakte 
verslaafd aan drugs en woont nu op een kamer in een opvang-
huis voor daklozen in Amsterdam. ‘Het is een hard gelag. 
Ik probeer de scherven van mijn leven bij elkaar te vegen. 
Het valt niet mee.’

Zijn ziekte bezorgt Will Tattje veel last: zijn spieren doen pijn, 
spreken gaat moeizaam en ook zijn gehoor laat te wensen 
over. Toch wil hij graag over zijn leven vertellen. ‘Ik heb 24 jaar 
op de grote vaart gezeten. Toen ik 15 was, ben ik voor het 
eerst uitgevaren als lichtmatroos op een schip dat van Delfzijl 
naar Engeland voer. Mijn vader moest met een handtekening 
toestemming geven, omdat ik nog zo jong was. Dat document 
heb ik jarenlang bewaard. Het is helaas verloren gegaan, 
toen ik mijn huis en alles kwijt raakte.’ 

Hoe is het gekomen dat u alles kwijt bent geraakt?
‘Het is eigenlijk allemaal de schuld van die Parkinson. 
Toen ik begin veertig was, werd ik ziek. Ik raakte al snel 
arbeidsongeschikt. Dan val je heel erg in een gat: je hebt altijd 
gevaren en opeens zit je thuis. Ik miste het varen verschrikkelijk 
en daar kwam nog bij dat ik aldoor spierpijn had vanwege die 
ziekte. Toen zei een vriend tegen me: ik weet wel iets tegen de 
pijn. Ja, dat was niet slim. Zo ben ik met de cocaïne begonnen. 
Van het een kwam het ander. Ik kon mijn huur niet meer 
betalen en toen werd ik uit mijn huis gezet.’ 

Hoe woonde u?
‘Ik had een vierkamerwoning in Amsterdam, dus dat is wel wat 
anders dan dat ene kamertje waar ik nu in leef. Ik bezat een 
heleboel spullen, meubels en een computer en zeven meter 
boeken. En ik had heel veel souvenirs die ik had meegenomen 
uit alle landen waar ik op gevaren heb. 
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Ik ben overal op de wereld geweest. 
Ik had heel mooie Maori kunst uit 
Australië, beeldjes uit Afrika, doeken 
uit Indonesië. Ik nam altijd wel iets 
mee van mijn reizen. Mooie spullen, 
hoor. Toen ik mijn huis uit moest, heb 
ik mijn huisraad opgeslagen, maar het 
is allemaal kwijt geraakt. Ik voelde 
me zo ziek in die tijd. Het is gewoon 
allemaal weg. Ook al mijn dia’s en 
mijn foto’s. Dat is erg. Ik heb niets 
meer van vroeger, alleen nog de 
herinneringen in mijn hoofd.’

Mist u uw spullen?
‘Je denkt er nog wel eens aan, 
dan denk je: oh, ja, dat bezat ik 
vroeger ook. Het is gek om alles 
kwijt te zijn. Ik had ook bijna geen 
kleren meer. Dus dan ben je afhanke-
lijk van mensen die je eens wat geven. 
Maar dat is toch wat anders dan je 
eigen kleren, hè?’

Hoe ziet uw leven er nu uit?
‘Ik zou best weer een eigen woning 
willen hebben, maar dat gaat niet meer 
lukken. Ik heb vanwege mijn ziekte 
teveel zorg nodig. 

Dat is jammer, maar het leven is 
nu eenmaal zo. In de opvang waar 
ik woon is het wel gezellig. Je hebt 
mensen om je heen. Daar hou ik van. 
Dat was ik op zee ook gewend. 
Ik ga twee keer in de week naar de 
schilderclub. Ik schilder een beetje 
impressionistisch met veel kleuren. 
Die schilderijen hang ik op in mijn 
kamer. Ik ben tamelijk optimistisch 
van aard. Ik heb geen spullen en geen 
huis, maar het gaat er uiteindelijk om 
wat je in je hoofd hebt. Als het lukt 
om het beeld dat ik in mijn hoofd heb 
te schilderen, dan is het fijn. Dan zeg 
ik tegen mezelf: Will, je hebt toch iets 
gepresteerd.’ 

Will Tattje (59) heeft 24 jaar op de grote 
vaart gezeten tot hij vanwege een ziekte 
arbeidsongeschikt werd. Hij raakte aan 
de drugs en werd dakloos.
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Ik heb geen spullen en 
geen huis, maar het gaat 
er uiteindelijk om wat 

je in je hoofd hebt. 



spullen

Geldt dat ook voor uzelf?
‘Ik zit midden in een verhuizing en 
heb al mijn spullen een jaar lang in de 
opslag gehad. Ik ben nu de dozen aan 
het uitpakken. Ik realiseer me dat ik de 
meeste spullen helemaal niet gemist 
heb. Je kunt best zonder. Toch is het 
moeilijk om iets weg te gooien. Ik heb 
net allerlei spullen in een kastje gestopt, 
gewoon omdat ik niet weet wat ik 
ermee aan moet. Als ik er het komende 
half jaar niet naar omkijk, geef ik het 
allemaal weg. Dat neem ik me voor, 
maar misschien ben ik het tegen die 
tijd wel vergeten.’

Hoe komt het dat de huishoudelijke 
taken mensen boven het hoofd groeien?
‘Het komt veel voor: in 1 op de 9 Neder-
landse huishoudens heeft men proble-
men met de chaos in huis. Vaak zijn de 
mensen die dit overkomt perfectionis-
ten. Ze willen alles voor 100% onder 
controle hebben. Dan gaat er iets mis: 
ze worden getroffen door ziekte, ontslag 
of iets anders. In één keer verliezen ze 
de greep op de situatie. Dan zijn opeens 
al die mooie spullen de baas over hen in 
plaats van andersom. Als er dan ook nog 
huisdieren zijn, is het feest compleet.’ 

Mensen zeggen vaak dat ze geen tijd 
en energie hebben om de rommel op te 
ruimen. Wat vindt u daarvan?
‘Geen tijd hebben, vind ik onzin. 
Tijd kun je maken. Je ziet wel vaak dat 
mensen bij wie het uit de hand 
gelopen is, volkomen apathisch zijn. 

Hun energie is op. Ze zitten alleen 
maar voor zich uit te staren en komen 
nergens aan toe. Vaak is het niet alleen 
een puinhoop in hun huis, maar ook in 
hun hoofd.’ 

Hebt u zelf genoeg energie?
‘Meestal wel. Een mens kan veel hebben, 
hoor. Als ik het echt te druk heb en het 
overzicht dreig te verliezen, dan moet 
ik oppassen. Zoiets kost bakken energie. 
Ik probeer mijn dagen zo in te delen 
dat er voldoende rust is. Je hebt elke 
dag tijd nodig om even helemaal niets 
te doen. Tijd om een mooie tekst te 
lezen of een boek. Een momentje voor 
God, noem ik het vaak.’

Marja Middeldorp (50) uit Den Haag is bekend 

van het RTL tv-programma ‘Hoe schoon is jouw 

huis?’ waarin ze samen met haar moeder smerige 

huishoudens onder handen neemt. 

spullen

Heb ik genoeg spullen? Poetsdiva Marja Middeldorp
‘Ik heb meer dan genoeg spullen. Het zou eigenlijk best wat minder 
kunnen, maar weggooien is niet makkelijk. Zelfs voor mij niet,’ zegt Marja 
Middeldorp. Als poetsdiva van het RTL tv-programma Hoe schoon is jouw 
huis? is ze eraan gewend om orde te scheppen in chaotische, vieze 
huishoudens. Elke schoonmaakactie begint met opruimen en weggooien. 
Ze zegt: ‘De mensen hebben veel te veel spullen. Ze kunnen niets weggooien. 
Bovendien kopen ze steeds weer nieuwe spullen, omdat ze in de grote 
puinhoop hun eigendommen niet meer kunnen vinden.’ 

Het is erger dan vroeger, denkt Marja. ‘Er is tegenwoordig minder sociale 
controle. Vroeger had je nog een strenge oma of tante die zei: ruim jij je 
rommel eens op. Mensen hadden toen ook minder te besteden. Een gezin 
van vier personen bezat zes borden, zes bekers en voor iedereen een bestekje. 
Je had geen Blokker om de hoek waar je voor 19 euro het zoveelste leuke 
serviesje kon kopen. Mensen hebben vandaag de dag alles in veelvoud: 
glazen voor dit, schoteltjes voor dat. Het houdt nooit op.’ 

Ik probeer mijn dagen zo in te 
delen dat er voldoende rust is. 

Je hebt elke dag tijd nodig om 
even helemaal niets te doen. 

Tijd om een mooie tekst te lezen 
of een boek. 

Een momentje voor God, 
noem ik het vaak.
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In de vastenperiode 

probeer ik soberder 

te leven. Ik ben me 

ervan bewust dat 

zo’n daad op wereld-

schaal niets uitmaakt. 

Maar het gaat meer 

om de gedachte er-

achter.  Je ontzegt 

jezelf iets en vraagt 

je af: bezit ik de 

dingen, of bezitten 

de dingen mij?

doelen. Dat is volstrekt onvoldoende om 
op wereldschaal verschil uit te maken. 
Daar is een vorm van democratische 
dwang voor nodig. Gelukkig is er een over-
heid die kan besluiten om enkele miljarden 
aan ontwikkelingshulp te geven. Maar 
eigenlijk zijn er veel grotere veranderingen 
nodig in de westerse cultuur. We zullen 
terug moeten in consumptie. Politici die 
daarover willen nadenken, worden terug-
gefloten door de massa. Ze verliezen 
stemmen. Hoe het dan wel moet, weet ik 
niet. Ik ben wat dat betreft niet optimistisch.’ 

Waarom niet? 
‘Dat heeft met mijn mensbeeld te maken. 
Het verlangen naar status en geld zit diep 
geworteld in de mensheid. Voordat ik 
theologie ging studeren en voor het 
priesterschap koos, heb ik geschiedenis 
gestudeerd. Ik werd getroffen door de grote 
rol van het kwaad in de geschiedenis. Dat 
heeft me op het spoor van de theologie 
gezet. Ondanks de zondigheid zijn we als 
mensen geroepen om tekenen van het 
koninkrijk Gods op te richten.’ 

Hoe doet u dat zelf? 
Hebt u genoeg over voor een ander?
‘Als priester ben ik veel bezig voor andere 
mensen. Maar in mijn privé leven probeer 
ik ook aandacht voor anderen te hebben. Zo 
heb ik heel lang voor een kinderloze tante 
gezorgd, die weduwe was. Het was heel leuk 
om haar te bezoeken. Als ieder mens de zorg 
voor één ander op zich zou nemen, zou de 
wereld er al een stukje beter uit zien.’ J

Mgr. Gerard de Korte (51) studeerde geschiedenis 
en theologie. Hij is hulpbisschop van Utrecht en 
deken van het dekenaat IJssellanden.

Mgr. De Korte, 
hulpbisschop van Utrecht

heb ik genoeg  
over voor een ander?
‘Als je minder eet, kun je beter bidden.’  Hulpbisschop van Utrecht Mgr. 
Gerard de Korte vertelt dat hij tijdens de katholieke vastenperiode probeert 
om soberder te leven dan anders. Hij eet een ei in plaats van een stukje vlees, 
of laat de koekjes staan. ‘Het geld dat ik uitspaar, gaat naar de Vastenaktie. 
Ik ben me ervan bewust dat zo’n daad op wereldschaal niets uitmaakt. Maar 
het gaat meer om de gedachte erachter. Je ontzegt jezelf iets en vraagt je af: 
bezit ik de dingen, of bezitten de dingen mij?’ 

Hoe ligt dat voor uzelf?
‘Ik heb genoeg. Ik verdien geen topsalaris, maar ik woon wel in een prachtig 
huis aan een singel in Zwolle. Dat huis is van de kerk, dus daar hoef ik niet 
voor te betalen. Verder heb ik niet zoveel nodig. Ik heb bijvoorbeeld niet 
meer dan vier paar bruikbare schoenen. Dat is voor mij voldoende. Ik heb 
genoeg geld om te kunnen doen wat ik belangrijk vind. Als ik gezellig uit 
eten wil, dan kan dat en ook een mooie vakantie op z’n tijd kan ik betalen. 
We leven in een rijk land, waarin we steeds geprikkeld worden om dingen 
te kopen, door reclame en door wat er in de etalages ligt. Dat geldt ook 
voor mij. Maar als priester kun je nou eenmaal geen al te gekke dingen 
doen. Dat weet je van tevoren.’ 

Is rijkdom slecht?
‘Dat ligt ingewikkeld. Welvarendheid wordt in de bijbel beschouwd als een 
zegen van God. Denk maar aan de rijkdom van de aartsvaders. In diezelfde 
bijbel heb je ook de profeten – Jezus hoort daar ook bij – die waarschuwen 
tegen de gevaren van rijkdom. Ik denk dat materie op zichzelf niet slecht 
is, maar er moet een context bestaan van sociale gerechtigheid. Of zoals 
Augustinus zegt: goud op zichzelf is goed, maar mensen kunnen er 
verkeerd mee omgaan.’ 

U maakt zich zorgen over de ongelijke verdeling van geld en goed wereldwijd. 
Wat kunnen wij in Nederland eraan doen? 
‘Nederland geldt niet alleen als een rijk, maar ook als een vrijgevig land. 
Toch geven mensen niet meer dan 1% tot 2% van hun inkomen aan goede 
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‘Als ik om me heen kijk in mijn kleine imperium, 
kan ik maar één conclusie trekken: ik heb genoeg. 
Meer dan genoeg.’ Hoofdredacteur van het tv-
programma Big Brother en voormalig koningin 
van de roddelbladen Hummie van der Tonnekreek 
heeft niets meer te wensen, zegt ze. ‘Ik hoef nergens 
heen op vakantie, want ik ga naar de duinen. Als 
ik morgen de helft van mijn schoenen weg moet 
doen, word ik echt niet ongelukkig. 
Het is heel leuk, mijn mooie huis, mijn schilderijen 
en mijn auto – maar ik weet dat ik zonder kan. 
Ik heb ooit zelf op de nullijn gezeten. Als alleen-
staande moeder van twee kinderen moest ik rond-
komen van 80 gulden in de week. Dat lukte. We 
aten gehaktballen van heel veel brood en beschuit 
en een klein beetje gehakt. Lekker hoor.’

Bent u niet gehecht aan materiële zaken?
‘Zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld een grote ver-
zameling Mariabeelden en een kast vol porseleinen 
hoerenhondjes. Dat zijn van die dubbele beeldjes 
van twee hondjes, die de hoeren vroeger op hun 
vensterbank hadden staan. Als ze met de kontjes 
naar het raam toe stonden, dan had de dame in 
kwestie bezoek, maar wanneer de smoeltjes naar 
buiten keken, was de klant van harte welkom.’

Hoerenhondjes en Mariabeelden - u noemt ze in 
één adem. Waarom?
‘Omdat ik ze allebei verzamel. Spiritueel heb ik 
meer met de Maria’s. Die hondjes zijn voor de lol. 
Van Maria ben ik een grote fan. Ik heb haar altijd 
een stuk leuker gevonden dan Jezus of God. Voor 
mij is Maria een heel geëmancipeerd iemand. Je 
zult maar tegen je man moeten zeggen: ik ben 
zwanger, het is niet van jou en ik ben ook nog 
maagd. En dan moet je bovendien nog geloven 
dat je de zoon van God gaat baren. Ik vind het 
een aangrijpend verhaal.’

Heb ik genoeg  Mariabeelden?
Bent u gelovig?
‘Ja. Vindt u dat raar? Ik ben opgevoed 
door de nonnen en paters en die hebben 
me nooit iets misdaan. 
Het hoofd van mijn middelbare school 
was een grote, machtige non. Van haar 
heb ik geleerd dat je in eerste instantie 
verantwoording schuldig bent aan God 
en aan jezelf. Wat anderen ook zeggen. 
Dat is de leidraad in mijn leven.’

U maakt controversiële tv-programma’s 
zoals Big Brother. Er was bijvoorbeeld 
veel commotie over een bevalling in de vijfde 
serie van Big Brother. Hoe verantwoordt u 
dat soort keuzes voor uzelf?
‘Ik ben controversieel geboren, denk ik 
soms. Ik vind dat we die bevalling mooi 
en discreet in beeld hebben gebracht. 
De commotie daarover snap ik niet. 
Er zijn al jarenlang programma’s op de tv 
zoals ‘De bevalling’ waarin letterlijk alles 
gefilmd wordt. Ik zap altijd weg, als ik het 
zie. Van zoiets raak ik compleet van de leg. 
Wij hebben dat in Big Brother heel anders 
gedaan. Het ging mij om de romantiek 
van een televisiebaby.’

Onlangs stond in de krant dat u overweegt om 
in Big Brother een euthanasie te laten zien. 
‘Dat is volkomen verdraaid in de media 
terechtgekomen. Ik bedoelde te zeggen dat 
programmamakers in theorie alles kunnen 
verzinnen om in een Big Brother-achtig 
huis te laten gebeuren. Vervolgens werd er 
doorgevraagd op euthanasie. Daar heb ik 
een genuanceerd antwoord op gegeven. 
Euthanasie bij uitzichtloos lichamelijk 
lijden is voor mij als onderwerp voor 

Big Brother onbespreekbaar. In geval 
van geestelijk lijden dacht ik er hardop 
over door. 
Zelf vind ik de pil van Drion een 
gevaarlijk ding. Maar stel dat er iemand 
in een Big Brother-achtig huis wil gaan 
zitten die uit pure eenzaamheid het leven 
niet meer de moeite waard vindt en er 
wel uit zou willen stappen. Met alle 
voorzichtigheid die daarbij hoort, zou 
ik wel willen overwegen zo iemand mee 
te laten doen aan het programma. Maar 
ik ben een vrouw van het happy end. 
Ik zou willen laten zien hoe zo iemand 
weer plezier in het leven krijgt en afziet 
van zijn zelfdodingplannen. Ik wil dus 
geen euthanasie in een Big Brother-huis, 
maar ik kan me wel voorstellen dat het 
onderwerp er besproken wordt.’

Zou zoiets goed zijn voor de kijkcijfers? 
Wanneer heeft Big Brother genoeg kijkers?
‘Ik werk voor een massamedium en 
voor een commerciële zender, dus ik heb 
bepaalde verplichtingen op me genomen 
ten aanzien van de kijkcijfers. Ik heb me 
daaraan te houden. Maar ik vind het veel 
belangrijker om mooie programma’s te 
maken. Daar gaat het me om.’ J

Hummie van der Tonnekreek (61) 
werkte 17 jaar als journalist voor 
verschillende roddelbladen. 
Sinds 1999 is ze televisiemaker 
bij Endemol en was ze onder 
meer verantwoordelijk voor het 
televisieprogramma Big Brother. 

Hummie van der Tonnekreek, 
journalist en programmamaker bij Endemol

Van Maria ben ik 
een grote fan. 
Ik heb haar altijd 
een stuk leuker 
gevonden dan 
Jezus of God.
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‘De vraag die me vaak bezighoudt is: heb ik genoeg 
tijd?’ zegt Lilianne Ploumen. Naast haar veeleisende 
baan als lid van de directie van Cordaid, is ze actief 
in de lokale politiek en heeft ze een gezin met 
twee kinderen. ‘Er is altijd heel veel te doen en er 
is nooit genoeg tijd. Dat geldt zowel in mijn werk 
als in mijn privéleven.’
 
Wat kunt u eraan doen?
‘Ik probeer heel precies na te denken over de 
vraag wat ik het beste kan bijdragen aan de wereld. 
In mijn werk hou ik me met veel verschillende 
onderwerpen bezig, omdat er nou eenmaal heel 
veel onrechtvaardigheid in de wereld is. 
Ik concentreer me zoveel mogelijk op de grote 
lijnen en laat technische details waar ik niet zo 
goed in ben aan anderen over.’

Eén van haar worstelingen is dat ze graag tijd over 
wil houden voor het contact met de mensen om 
wie het gaat. Ze legt uit: ‘Als ik op reis ga voor mijn 
werk, zoek ik verbondenheid met vrouwen daar. 
Dat is iets wat er gemakkelijk bij inschiet, terwijl ik 
het essentieel vind. Ik vind die ontmoetingen niet 
moeilijk, al zijn op het eerste gezicht de verschillen 
tussen hun leven en het mijne erg groot. Ik kom 
zelf uit een gezin van heel gewone mensen. Mijn 
vader was melkboer. Als ik een of twee generaties 
eerder was geboren, had ik de kansen die ik nu 
heb, nooit gekregen. Ik realiseer me dat het een 
kwestie van toeval is, dat ik in deze positie verkeer. 
Het had net zo goed andersom kunnen zijn.’

Ook in Nederland vindt Lilianne Ploumen het 
contact met de achterban van Cordaid belangrijk. 
‘Ik heb graag ontmoetingen met de mensen in het 
land die het werk van Cordaid steunen. Je kunt je 
afvragen of dat de taak van een directeur is, maar 
ik vind dat ik juist daarvoor tijd moet reserveren. 

Heb ik genoeg tijd?

Voor je het weet, zit je alleen maar aan een Haags 
bureau en raak je verwijderd van het gewone leven. Ik 
ben onder de indruk van de betrokkenheid van mensen, 
die naast een drukke baan tijd vrij maken om zich twee 
avonden per week voor een betere wereld in te zetten.’

Waaruit blijkt uw eigen betrokkenheid?
‘In mijn werk gaat het steeds om de grote, verre wereld. 
Daarom probeer ik in de avonduren bij te dragen aan 
dat wat dichtbij is: mijn eigen buurt. Ik woon in de 
Amsterdamse wijk Slotervaart - een buurt met veel 
problemen, maar ook veel kansen. Ik zet me in voor de 
buurt, doordat ik betrokken ben bij de lokale afdeling 
van mijn politieke partij.’

Wordt het u nooit teveel?
‘De grens wordt niet bepaald door mijn energie, maar 
door mijn gezin. Ik wil tijd met mijn gezin kunnen door-
brengen: ’s avonds samen eten en de dag doornemen, 
op zaterdag wat rommelen en langs het sportveld staan. 
Dat vind ik belangrijk.’

In uw werk gaat het om de inzet voor een betere 
wereld. Daar besteedt u veel energie aan. 
Maar u verdient er ook een goed salaris mee. 
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

‘Het is terecht dat wij geen salarissen verdienen zoals 
in het bedrijfsleven, met dertiende maanden, dure auto’s 
en allerlei bonussen. Tegelijkertijd vind ik wel dat we 
loon naar werken moeten krijgen. Cordaid heeft 170 
miljoen euro per jaar te besteden. Dat is een baan en 
een vak. Daar mag iets tegenover staan. Ik houd mezelf 
altijd voor dat ik verantwoording moet kunnen afleggen 
ten opzichte van mensen die van hun AOW 50 euro 
aan Cordaid schenken.’

Lilianne Ploumen (44) is lid van de tweekoppige directie van 
Cordaid. Voorheen was ze onder meer directeur van Mama Cash.

Lilianne Ploumen, directeur van Cordaid
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Heb ik genoeg energie?
Sportfysiotherapeut en fitnessgoeroe Karl Noten

Veel mensen zijn negatief, 

denken negatief, praten 

negatief. 

Dat kost energie, je wordt 

er moe en futloos van. 

Je moet juist proberen 

de mooie dingen te zien. 

Karl Noten is sportfysiotherapeut en 
sportinstructeur, hij schreef ver-
schillende boeken over fitness en 
gezondheid en geeft leiding aan zijn 
bedrijf Fysio Physics. Hij is onder 
meer bekend van het tv-programma 
‘Nederland in beweging.’

‘Als ik mezelf vergelijk met andere mensen, dan moet ik wel vaststellen dat 
ik heel veel energie heb. Dat is altijd zo geweest. Ik was een energiek jongetje 
dat niet stil kon zitten. Als ik in deze tijd zou opgroeien, zouden ze vast zeggen: 
die heeft ADHD.’ Sportfysiotherapeut Karl Noten heeft een druk bestaan: 
hij werkt als sportinstructeur, fysiotherapeut en docent, hij schrijft boeken, 
maakt tv-programma’s, leidt verschillende bedrijven en doet zelf ook nog flink 
aan sport. ‘Ik heb een druk schema van zeven dagen in de week. Er zijn altijd 
100.000 dingen te doen. Toch maak ik elke zondagochtend tijd om naar de 
kerk te gaan. Dat noem ik mijn geestelijke fitness.’

Hoe verhoudt zich die geestelijke fitness tot de fysieke fitness waar u uw 
werk van hebt gemaakt?
‘Je moet de balans zoeken tussen die twee. Je lichaam is een aardse tempel 
en die moet je goed verzorgen, maar die tempel mag geen afgod worden. 
Veel mensen streven de verkeerde dingen na. Iemand die dik is denkt: als ik 
nou maar slank zou zijn, dan was ik gelukkig. Maar zo zit het niet. Dat dik-zijn 
is altijd een symptoom van iets anders. Mensen zijn ongelukkig met het leven. 
Ze moeten eerst leren om van zichzelf te houden. In programma’s als Extreme 
Make Over wordt niet alleen aandacht besteed aan de chirurgische ingreep, 
maar ook aan mentale en fysieke coaching. Die dingen moeten samen gaan.’

U zegt dat u zelf altijd genoeg energie hebt. Is zoiets te leren?
‘Het is een karaktereigenschap, maar het is zeker trainbaar. Het heeft met 
je levensinstelling te maken. Veel mensen zijn negatief, denken negatief, 
praten negatief. Dat kost energie, je wordt er moe en futloos van. Je moet 
juist proberen de mooie dingen te zien. Ik ben in Suriname geboren en ik 
was daar onlangs nog. Het viel me op dat de mensen daar heel tevreden en 
gelukkig zijn, terwijl ze het vaak erg arm hebben. Ze genieten en ze feesten, 
want elke dag kan de laatste zijn.’

Hebt u zelf ook die Surinaamse mentaliteit?
‘Ja en nee. Ik ben heel dankbaar voor mijn leven en kan daar erg van 
genieten, maar ik ben nooit tevreden. Dat heeft er misschien mee te maken 
dat ik een eigen bedrijf heb: dan wil je altijd beter.’

U legt in uw werk naast de 
fysieke training veel nadruk 
op gezonde voeding. 
Hoe kijkt u tegen vasten aan?
‘Vroeger hoorden carnaval en vasten 
bij elkaar. Eerst ging je feesten en 
daarna vasten. Dat vasten doen we 
allang niet meer. We hebben alleen 
het feest overgehouden en dat 
gaat vooral over alcohol en seks. 
Wat mij betreft kunnen we het 
omdraaien: laten we het carnaval 
afschaffen en de vasten weer 
invoeren. Ik zou daar wel een vorm 
voor weten. Mensen kunnen vroeg 
in de ochtend bij elkaar komen en 
samen nadenken, mediteren en 
praten met God. ‘s Avonds mag je 
wel eten - als je niks eet, ga je dood 
tenslotte - maar dat zou gezond 
eten moeten zijn. Vasten betekent 
voor mij dat je je bezint op wat je 
doet en op wat je eet. 
Bezinning is belangrijk. Elke maan-
dagochtend bid ik met mijn mensen 
op kantoor. Sommige zijn niet 
gelovig. Ze vinden het wel apart, 
maar ze respecteren me daarin. 
Volgens mij vinden ze het wel mooi.’
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Wekenlang ben ik samen met Liz de 
Kort bezig geweest met het maken 
van het RKK tv-programma ‘Heb ik 
genoeg?’ Het was een feestje om het 
te maken. We hebben met veel mensen 
gesproken over vragen als: Heb ik 
genoeg kennis? Heb ik genoeg schoon-
heid? Heb ik genoeg energie, genoeg 
vrienden, genoeg X factor, genoeg 
schoenen? En heb ik eigenlijk wel 
genoeg over voor een ander?
 
Het waren mijn eigen vragen waar 
ik mee op pad ging. De vraag ‘Heb ik 
genoeg?’ houdt me vaak bezig. Ik ben 
een gulzig mens. Zelf heb ik eigenlijk 
nooit genoeg. Ik vind bijvoorbeeld dat 
ik nooit genoeg tijd heb voor anderen, 
dat ik voortdurend energie tekort kom 
en dat ik op allerlei terreinen te weinig
kennis heb.  Ik stel hoge eisen aan me-
zelf. Ik wil de perfecte moeder voor 
mijn kinderen zijn, de leukste vriendin 
en ook nog heel goed worden in mijn 
vak. Ik ben niet snel tevreden. Bij mij 
thuis maken ze er wel eens grappen 
over. ‘Doe nou toch eens rustig aan,’ 
zeggen ze dan. Het zette me aan het 
denken. Ik begon me af te vragen: 
wanneer is het eigenlijk genoeg?

Tijdens het maken van het programma 
heb ik me gerealiseerd dat ik nog steeds 
heel veel moet van mezelf. Ik ben mis-
schien in de loop der jaren iets minder 
perfectionistisch geworden, maar veel-
eisend ben ik nog steeds. Ik probeer 
alles zo goed mogelijk te doen. Daarbij 
vind ik het belangrijk om ook iets voor 

anderen te doen. Eigenlijk zou iedereen 
dat moeten doen. Het hoeven niet altijd 
grote dingen te zijn. Zelf help ik bijvoor-
beeld regelmatig op de school van mijn 
kinderen. Maar als de jongste straks van 
de basisschool af is, moet ik van mezelf 
iets nieuws verzinnen. 

Ik heb gemerkt dat het zinvol is om 
jezelf de ‘Heb ik genoeg-vraag’ te 
blijven stellen. De vastentijd is een 
goede periode om daar over na te 
denken. Ik kom uit een katholiek 
nest, maar wij deden vroeger nooit 
aan vasten. Het spreekt me aan om 
de vastenperiode te gebruiken om stil 
te staan bij wat je allemaal doet in het 
leven. Voor wie je het doet en waarom. 
En of het wel genoeg is.

Het maken van het programma heeft 
me inspiratie gegeven. Het is goed om 
te zien dat de vraag ‘Heb ik genoeg?’ 
mensen bezighoudt. Iedereen heeft 
er een eigen verhaal over. Ik hoop dat 
mensen zich in het programma herken-
nen en erover in discussie gaan. Al is er
maar één iemand die echt over dit the-
ma gaat nadenken, dan is de zoektocht 
voor mij al geslaagd. Maar het liefst heb 
ik natuurlijk dat het er veel meer zijn!

Karin de Groot (44) maakt en presenteert 
sinds twaalf jaar televisie- en radio-
programma’s bij de KRO. In samenwerking 
met vriendin en regisseur Liz de Kort, 
en met medewerking van Vastenaktie, 
maakte ze in 2007 het tv-programma ‘
Heb ik genoeg’.  

Het laatste woord is aan…

Karin de Groot
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