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BREDA – Het zijn kinderen en jon-
geren die bekend zijn bij Brabant-
se jeugdzorginstanties. Die in veel
gevallen niet thuis wonen. Van
wie dikke dossiers zijn samenge-
steld vol informatie voor hulpver-
leners. Maar het zijn ook gewoon
jonge mensen. Individuen met ei-
gen ideeën, fantasieën, dromen,
gedachten.
Om daar eens de aandacht op ves-
tigen, begon de Bredase stichting
De Cultuurkantine drie jaar gele-
den met het project Het Dossier.
Toen nog tien kinderen en jonge-
ren van destijds alleen Jeugdhulp-
verlener Juzt werden gekoppeld
aan beeldend kunstenaars. Samen
gingen ze aan de slag. Maakten
een kunstwerk. Zonder in te gaan
op de problemen die in het dage-
lijks leven spelen.
Het was een succes. Zo zelfs dat
het in 2012 werd uitgebreid tot
twintig kinderen. Nu, het derde
jaar, zijn -met als titel Dossier
3.0- vijftig kinderen en jongeren
hard aan het werk met vijftig kun-
stenaars. Uit een Brabant dat zich
uitstrekt van Ossendrecht tot aan
Deurne. Eén op één. In alle vrij-
heid. Elkaar wederzijds inspire-
rend. En met soms een contact
dat lang na het project blijft be-
staan. Bijna moeten de werken af
zijn. Vanaf 13 februari zijn ze te
zien in het Noordbrabants Mu-
seum in ’s Hertogenbosch.

Auto’s. Die vindt Ejim (14) vet.
Geen gewone auto’s. Auto’s waar
iets mee is gedaan. Hij rukt zich
even los van de computer, draait
zich om en vertelt wat hij wil:
„Een bus. Als je de achterklep
opengooit hangt er een discobal
aan. Die parkeer je ergens. Boksen
er in. En zo heb je opeens een
feest.” Hij keert terug naar de lap-
top. Beeldend kunstenaar Thijs
Persijn lacht. Hij vertelt hoe Ejim
voor het eerst bij hem in zijn ate-
lier in Breda kwam. „Ik vroeg
hem wat hij cool vond. Dat wil-
den we in kaart brengen.” Ejim
begon onmiddellijk te googelen.
Haalde van alles uit de computer
wat hem inspireerde, Thijs pro-
beerde het uit te printen. Maar
het was te veel. „De printer liep
vast.” Toen probeerden ze het
met geeltjes, post-its. „We wilden
er een animatiefilm mee maken”,

zegt Thijs. Ejim: „We hadden ne-
genhonderd post-its.” Maar toen
kwam er weer een nieuw plan.
Dat is Ejim. Hij heeft veel ideeën.
Hij wijst op zijn hoofd. „Ze blij-
ven maar komen.” Gewoonlijk
kan hij er niet veel mee. Hij
houdt het maar voor zich. Op de
groep, bij Krabbebossen, wil hij
ze niet delen. Maar hier bij Thijs
wel. „Dat is fijn”, zegt Ejim. „Hier
ben ik even weg van de drukte
van de groep. Thijs is er speciaal
voor mij. Luistert.” Die aandacht
vindt hij prettig.
Net als de vrijheid. Die wilde
Thijs hem graag geven. Thijs zegt:
„Die jongens hebben een leven
waarbij best veel regels zijn. Bij
mij hoeft Ejim even niks.” Terwijl
hij op zijn computer blijft klikken
(dat kan hij bij Krabbebossen,
hooguit drie kwartier per dag) ver-
telt Ejim: „Dat vrije vind ik fijn.”
Toch wordt er ook gewerkt. Aan
een digitale collage van een fanta-
siestad met een snelweg geïnspi-
reerd op Hot Wheels die zich slin-
gert rond wolkenkrabbers van
(fast)food. Ejim is trots op het
werk. Straks hangt het in een mu-
seum. Cool.

D rank en jongeren. Het is
een hot item dezer dagen.
En dat terwijl de meeste

ouders vinden dat hun kinderen
van zestien best wel een pilsje of
wat mogen drinken in de kroeg.
Dus waar bemoeit de wetgever
zich eigenlijk mee?
Wat dat betreft, is er niet veel ver-
anderd, want mijn ouders vonden
dat ook al prima. Ik weet niet hele-
maal zeker of het jaartal klopt,
maar met carnaval in 1968, ik was

toen nog maar net vijftien, was er
zelfs op de Grote Markt een kroegje
met de naam Biggekot, speciaal
voor ons kinderen. En daar moch-
ten we ook een pilsje drinken, tus-
sen het hossen op de Grote Markt
door. Het was een tijdelijk kroegje,
zo’n beetje in de buurt van waar
nu de Heeren van Breda is.
De carnavalshit was Land van Maas
en Waal, die weliswaar van een jaar
daarvoor was, maar ik geloof niet
dat het toen al zo aansloeg. Maar
nogmaals, ik weet niet zeker of het
jaartal goed is. Ik kan het ook ner-
gens vinden. Ik ken iemand die ze-
ker weet dat hij destijds dertien

jaar was en die is van oktober
1954, dus dan zou het wel kun-
nen kloppen. Wie het weet, mag
het zeggen.
Wat ik nog wel zeker weet, is
dat het toen de sport was om zo-
veel mogelijk meisjes te zoenen.
Met of zonder drank. En dat is
dan een mooi bruggetje naar ko-
mende maandag, wanneer ik
voor het eerst in het nieuwe jaar
weer op de krant kom. Het is ei-
genlijk een jaarlijks onderwerp
voor vrouwelijke columnisten,
die zich dan afvragen hoe ze dit
keer weer hun op zoenen belus-
te collega’s kunnen ontwijken.
Alsof wij mannen daar geen last
van hebben.
Een hand geven met een stijve
arm tijdens het ‘beste wensen’
schijnt te helpen om die collega
die je echt niet wilt zoenen op
een afstand te houden. Of een
beetje nep-hoesten. En nou
wordt het dus gevaarlijk. Want
waarom wil je bepaalde perso-
nen niet zoenen? Zijn ze zo on-
aantrekkelijk? En wie ben ik om
dat te bepalen?
Was ik er nou maar niet over be-
gonnen, want ik voel dat ik me-
zelf in de nesten aan het werken
ben. Ik haal denk ik gewoon de
ouwe smoes tevoorschijn: je
mag elkaar gelukkig nieuwjaar
wensen tot Driekoningen. En
niet tot en met. En wat is het
maandag? Juist ja. En voor dat ik
het vergeet: iedereen natuurlijk
nog een fantastisch 2014 toege-
wenst. Met of zonder zoen.

door Hélène Schenk
h.schenk@bndestem.nl

OOSTERHOUT – De Oosterhoutse
burgemeester Stefan Huisman ad-
viseert ouders van jongeren on-
der de 18 om die kinderen ook
thuis geen alcohol te laten drin-
ken. Huisman doet dat in een
brief aan alle ouders van deze jon-
geren. Aanleiding is de wetswijzi-
ging die sinds 1 januari van kracht
is: jongeren beneden de achttien
jaar mogen sinds woensdag geen
alcoholhoudende dranken nutti-
gen en ook niet bij zich hebben in
voor publiek toegankelijke ruim-
ten. Zoals bijvoorbeeld winkelcen-

tra, parken, sportkantines of hore-
cagelegenheden.
Huisman vindt dat een prima
wetswijziging, al zou hij een over-
gangsregeling wenselijk hebben
gevonden. „Tot op heden moch-
ten jongeren van zeventien al een
jaar of meer drinken. Die moeten
nu over op fris en mogen vanaf
achttien weer aan de alcohol”,

licht zijn woordvoerder toe. Dit
weekend is het eerste uitgaans-
weekend van het nieuwe jaar. In
Breda zijn vrijwel alle horecagele-
genheden niet meer toegankelijk
voor 16- en 17-jarigen. Huisman
heeft niet het idee dat dat ook in
Oosterhout gebeurt. „Jongeren
willen uit blijven gaan, ondanks
het alcoholverbod en uitgaan in
Oosterhout is gezellig, ook zon-
der dat er alcohol wordt gedron-
ken”, zegt de burgemeester. De ge-
meente zal wel zorgen dat de re-
gels worden nageleefd, maar een
heksenjacht op drinkende jonge-
ren wordt niet ontketend”, zegt
Huisman.

BREDA – Singer-songwriter Laura
Jansen brak in 2009 door met de
cover Use Somebody, die ze speel-
de bij Giel Beelen op 3FM. Inmid-
dels heeft ze twee albums ge-
maakt en tourt ze over de hele we-
reld. Zaterdag 11 januari treedt ze
op in Mezz in Breda, de stad waar
ze in 1977 geboren werd.
Laura Jansen woont in Los Ange-
les, waar zij met diverse muzikan-
ten samenwerkt. Ondertussen
tourt ze, samen met Armin van

Buuren, met wie ze het nummer
Sound Of The Drums opnam.
Laura Jansen brengt MC Fit mee
naar Mezz. Samen namen zij het
Nederlandstalige nummer Stapje
Terug op.
Laura Jansen maakt popsongs
met een hoofdrol voor gevoelig
pianogeluid en haar heldere stem.
Door haar samenwerking met ar-
tiesten als Armin van Buuren en
MC Fit bewijst de zangeres hoe
veelzijdig ze is. En dat is ook te ho-
ren op haar nieuwe album Elba.
Zaterdag 11 januari is Laura Jansen
live te bewonderen in Mezz. MC
Fit verzorgt het voorprogramma.
Er zijn nog tickets te verkrijgen
via de website van Mezz:

www.mezz.nl
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Laura Jansen geeft zaterdag
11 januari een concert in
Mezz met in het
voorprogramma MC Fit

Jongeren beneden de acht-
tien jaar mogen sinds
woensdag geen alcoholhou-
dende dranken nuttigen

In groepen gelden veel
regels. Hier zijn die niet.
Hier voelt hij zich vrij
Thijs Persijn, kunstenaar

VAN DE TOREN

In alle vrijheid

door
Edine Wijnands

edine.wijnands@bndestem.nl

Jongeren en
kinderen uit de
Jeugdzorg maken
samen met een
kunstenaar een
eigen kunstwerk.

�

�

Zoenen

� Ejim (links) en Thijs zoeken op de laptop naar plaatjes die in hun digitale
collage passen. foto Charlotte Akkermans/het fotoburo

Burgemeester Oosterhout: ‘Geen
alcohol thuis voor jeugd onder 18’

“

Je mag elkaar
gelukkig nieuwjaar
wensen tot
Driekoningen. En
niet tot en met

CULTUURKANTINE

Thijs en Ejim (14)

Laura Jansen treedt op
in geboortestad Breda

COLOFON BREDA

Rosé Lokhoff

BN DESTEM ZATERDAG 4 JANUARI 2014 STAD EN STREEK 23

Voor Mariëlle (15) maakte het niet
uit aan wie ze werd gekoppeld.
„Ik zei: iedereen is goed, als het
maar wel iemand is die niet hele-
maal spoort.” Ze kreeg fotografe
Cindy Joos. Een gouden greep.
„Ze spoort inderdaad niet hele-
maal”, vindt Mariëlle. „Nou be-
dankt”, lacht Cindy. Mariëlle ver-
dedigt: „Ik bedoel iemand die
heel erg zichzelf is. Net als ik.”
Mariëlle woont op Lievenshove in
Oosterhout. Toen ze hoorde van
het project wilde ze meteen mee
doen. Iets positiefs. „Ik heb veel te
verduren gehad”, zegt ze. „Zodra
er iets leuks komt, iets positiefs,
pak ik het aan.”
Ze is blij dat ze samen mag wer-
ken met Cindy. „Ik haal veel
kracht uit onze samenwerking.
En uit Cindy. Zij is heel positief.
Zoals zij is, zo wil ik ook graag
zijn.”

Op welke manier? „Cindy was so-
ciaal hulpverlener. Ze wilde graag
fotograaf worden. Dat lukte. Het
kan dus. Je kunt je leven een nieu-
we wending geven. Dat wil ik.
Net als Cindy heb ik een passie.
Make-up. Ik weet: ik ben nu nog
probleemjongere, maar straks ben
ik de beste visagiste die er is. Dat
is mijn droom. En die ga ik waar-
maken. Zoals Cindy ook haar
droom heeft waargemaakt.”
De twee praten heel veel. Ze ko-
ken soep, eten en maken heel veel
foto’s. Vooral in de natuur.
Mariëlle: „Ik ben graag in het bos,
in de natuur. Het geeft me een ge-
voel van vrijheid.” Bovendien
heeft het ook wat spannends. Dat
past bij Mariëlle. „Ik zoek altijd
vrijheid en spanning op.” Overi-
gens nooit ten nadele van ande-
ren, zegt ze er bij. Dat niet.
Cindy vindt het leuk om met
Mariëlle samen te werken. „We
blijken elkaar heel erg te inspire-
ren”, zegt ze. „Ik leer op mijn
beurt ook veel van Mariëlle. Van
haar verhalen. De mailtjes. We
praten veel. Dat leidt weer tot fo-
to’s. Ons project is straks echt fif-
ty-fifty. Erg leuk is dat.”

Opeens mogen ze er uit. Al die
verhalen die Dantae (12) in zijn
hoofd heeft. Hij zit er vol van.
Zijn ‘escape of reality’, noemt hij
het zelf. Fantasie als wapen tegen
de alledaagse werkelijkheid. Die
is niet altijd even leuk.
Dantae is gekoppeld aan de Oos-
terhouste kunstenares Anne Pil-
len. Haar atelier is vlak bij zijn
oma. Daar woont Dantae. Maar
Anne werkt vaak in Baarle-Nas-
sau. In het vervallen boshutje van
de inmiddels overleden dichteres
Sonja Prins. Het is een mystieke
omgeving die veel kinderen ang-
stig vinden. Dantae niet. Die
vindt het er heerlijk.
Misschien komt het door zijn af-
komst. Dantae heeft een Indiaan-
se overgrootmoeder. Zij gaf hem
zijn Indiaanse naam: Pawanayare.
Het betekent vredestichter.
Maar Dantae heeft meer bloed in

zich stromen. Chinees, Indisch,
Creools, Frans, Joods, Afrikaans.
„Ik ben een Big Tasty”, zegt hij
verwijzend naar de McDonald’s
burger met een ratatouille aan
smaken. „Een wereldburger”,
lacht hij. Het tekent zijn humor,
zegt Anne. Zij herkent veel van
zichzelf in Dantae. En andersom.
„Het is soms net of ik in de spie-
gel kijk”, vindt Dantae. Net als An-
ne zit hij boordevol ideeën. Kan
hij niet één vorm kiezen hoe hij
zich wil uiten. Dantae rapt, danst,
tekent, filmt. Dossier 3.0 voelde
voor hem als een soort bevrij-
ding. Of de kurk van zijn hoofd
ging en alles er uit mocht. Anne:
„Hij wilde meteen alles. Zijn
wens was om een grote kamer he-
lemaal te vullen met zijn werk.”
Een 3D-revolutie noemt Dantae
het zelf. Uiteindelijk kozen ze
voor een handzamer vorm: een
3D-schilderij. Panorama Pawana-
yare, heet het. Een fantasierijk
werk met rauwe randjes. Zoals
het donkere gat dat verwijst naar
een periode waarvan Dantae zich
niet veel herinnert. Er vliegt een
fluorescerende fenix uit. Oplich-
tend in het donker. Optimistisch.

vervolg van pagina 21

De Bredase burgemeester Peter
van der Velden hield in zijn
nieuwjaarstoespraak een warm
pleidooi om een straat of plein
van enige allure in Breda naar de
vorige maand overleden Nelson
Mandela te vernoemen.
„Een plek die recht doet aan deze
inspirerende wereldleider. Zijn
woorden en daden hebben veel in-
druk gemaakt. De komende tijd
gaan we samen nadenken wat
hiervoor een geschikte plek zou
zijn.” De voltallige gemeenteraad
had eerder om zo’n gebaar naar
de overleden wereldleider ge-
vraagd.
Net als eerder andere bestuurders
al deden sprak ook Van der Vel-
den zijn zorg uit over de nog al-
tijd toenemende agressie tegen
hulpverleners, ook al bleef het in
de oudjaarsnacht in Breda relatief
rustig. „Berichten over brandweer
en ambulanceverpleegkundigen
die steeds vaker de hulp van poli-
tieagenten in moeten schakelen
bij een melding omdat ze te ma-
ken krijgen met agressie. Terwijl
ze aan het werk zijn en hulp bie-
den aan een ander krijgen ze let-
terlijk stank voor dank. Ik vind
het zorgelijk dat we in Nederland
op deze manier met onze hulpver-
leners omgaan.”
De burgervader blikte bovendien
heel even vooruit naar de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart.
„Eén ding is zeker: het wordt
weer een spannend jaar. Ik zou
zeggen, grijp nu uw kans en
spreek raadsleden aan, want het
gebeurt niet vaak dat u er zoveel
bij elkaar ziet.”
Hij toonde zich verder optimis-
tisch over het verloop van het net
begonnen nieuwe jaar. „Hoewel
de crisis nog niet voorbij is, heb
ik vertrouwen in een glanzend
nieuw jaar vol met ontmoetin-
gen, kansen en verrassingen.”

Mijn hoofd zit vol
verhalen. Misschien is het
een ‘escape of reality’

Ik heb ontdekt:
je kunt je eigen leven een
andere wending geven

Optimistische nieuwjaars-
toespraak Bredase burge-
meester, zorg over agressie
tegen hulpverleners

Dantae

Mariëlle

werken aan kunst

“

Anne en Dantae (12)

Cindy en Mariëlle (15)

“

�

� Dantae in het boshutje van Sonja Prins in Baarle-Nassau. Hij vindt het er
heerlijk. foto Anne Pillen

               Kijk ook op www.victorboeren.nl
Leijsenhoek 34, Oosterhout, 0162-454438, eigen parkeerterrein
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� Mariëlle (links) en Cindy werken veel met spiegels. Cindy: ‘Het binnenste
naar buiten.’ foto Cindy Joos/het fotoburo

Van der
Velden
eert
Mandela


