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Van Purmerend naar Grythyttan: ’Als iedereen nu eens hier komt wonen!’

Emigreren in plaats van een rugzaktrip
In een klein Zweeds dorpje
staat een huis waarin geen
dag voorbij gaat of er
wordt even aan Purmerend
gedacht. Emigreren is niet
alléén halleluja. Daar is
Mandy Jak-Plas te nuchter
voor. ,,Maar het gaat ons
goed.’’ Je weet niet wat je
hebt, tót je het niet meer
hebt.
Rasmus begint zachtjes te huilen. Hij heeft honger. Drie
maanden jong en de eerste van
het gezin Jak-Plas die níet in
Purmerend is geboren.
Een soort van ’onrust’ maakte
dat Mandy (38), Marcel (38), de
zonen Jesse (12), Robin (10) en
Finn (3) halverwege mei 2007
hun spullen pakten en naar het
dorpje Grythyttan in de Zweedse gemeente Hällefors verhuisden.
,,We hebben altijd iets anders
gewild’’, zegt Mandy. ,,Tja, lastig te verklaren. We waren geworteld in Purmerend. We hadden een goed en gelukkig leven.
Ik had nóg 35 jaar hetzelfde
weggetje naar de Hema kunnen
lopen, maar we wilden wat anders. We hadden het gevoel in
een te vast patroon te zitten.’’
Ze zijn geen woeste reizigers.
Twee keer Frankrijk, één keer
België. De herfstvakantie van
2006 bracht hen in Zweden en
de rust en ruimte spraken aan.
,,Te oud voor een backpacktrip
door Australië besloten we te
emigreren. Jesse was tien en
langer moet je niet wachten.
Dan gaat hij puberen, bouwt
een netwerk op en wordt het
moeilijker om zo’n stap te zetten.’’
Jesse vond het leuk en spannend om te emigreren, de jongere Robin vond het verschrikkelijk. ,,Hartverscheurend’’, vertelt Mandy. ,,Hij wilde zijn
vriendjes niet missen, dacht
geen andere taal te kunnen leren. Had geen keuze en geen
idee waar hij terecht zou komen. Eenmaal hier, en zéker na
de eerste schooldag wilde hij
niet meer terug.’’
Mandy schetst het contrast:
,,In Purmerend woonden we in
een leuk straatje, zo’n jarenzestigwijk, met leuke buren. Vanuit ons huis kon je de lucht niet
zien, je zag alleen de woningen
tegenover je. Op de camping
van Bakkum hadden we een
huisje. Daar stond alles zó op
elkaar, dat je bij de buren op het
bord keek. Naast elkaar fietsen
kon niet met al die tegenliggers.
Een wandeling door het bos was
een optocht.’’
,,Nu wonen we in een dorpje
met zevenhonderd inwoners, in

Het gezin Jak-Plas woont in Grythyttan

Het fraaie open Zweedse landschap.
Robin (10), Mandy (38) met Rasmus van 3 maanden, Finn (3), Jesse (12) en Marcel (38).
een vrijstaande woning – vier
keer groter en drie keer goedkoper dan in Nederland. Ook hier
ontzettend lieve buren, die zich
bijna als een vader en moeder,
als een opa en oma over ons
ontfermen. Op loopafstand een
meertje waar de jongens ’s winters schaatsen en ’s zomers
zwemmen. Een bos op een
steenworp afstand. In Purmerend werden ze de bosjes uitgejaagd als ze een hutje wilden
bouwen, dat mocht niet. Hier
vind je ze als ze gaan spelen bijna niet terug.’’

Idylle ten top
Mandy is echter te nuchter
om te romantiseren. ,,We hadden in Purmerend een heel leuk
leven. Dicht bij de familie, veel
vrienden. Gezelligheid. Een festival als Reuring of Koninginnedag. Met je vrienden een biertje
pakken in d’Hooghe Gast, of la-

ter, de Bonte Koe. Mensen denken dat Purmerend saai is, maar
dat is niet waar. Er zijn zeer actieve mensen die leuke dingen
organiseren, leuk theater bijvoorbeeld. Maar niemand komt
kijken. Misschien ben ik Purmerend positiever gaan beoordelen nu ik er niet meer woon,
maar mensen die klagen dat het
er saai is, gaan er te weinig op
uit. Er gebeurt genoeg. Je weet
niet wat je hebt, tót je het niet
meer hebt.’’
Het is die reuring die Zweedse dorpjes juist vaak missen.
Jongeren trekken weg, dorpjes
lopen leeg. Speciale bureaus bemiddelen Nederlanders die
juist die rust zoeken. ,,En geloof me,’’ bezweert Mandy, ,,na
twee jaar ben je hier volkomen
ontstrest. Heerlijk!’’
Maar na één jaar Zweden
kwam toch de dip. ,,Even spontaan bij familie en vrienden bin-

nenwippen zit er niet in. Gezellig een biertje drinken is er niet
bij. Op 30 april luiden ze hier
de lente in met een groot vuur
op de oever van het meer. Er
staat een kraampje met koffie,
thee en worstjes. Geen bier. Het
is bijna crimineel om dat hier
op straat te drinken. Dus nemen mensen blikjes mee, verstopt in de kinderwagens en
drinken het stiekem.’’
,,De taal is een probleem. Je
voelt je soms analfabeet, kunt
niet zeggen wat je denkt. Taal is
de sleutel om te laten zien wie
en wat je bent. Hoe lang kun je
zonder?’’
De kinderen hadden toch wat
moeite met vriendjes maken en
Mandy haar werk in de ouderenzorg riep persoonlijke vragen op. ,,Kunnen wij hier wel
oud worden? Het is hier al redelijk eenzaam, maar de eenzaamheid wordt groter als je in een

verzorgingshuis komt. Hoe zal
dat straks voor ons zijn, met onze vrienden op nóg grotere afstrand? En als je hier niet oud
kunt worden, wanneer moet je
dan weer terug naar Nederland?’’

Bezoek
Weer een jaar later, anno nú,
knellen dergelijk vragen minder. ,,We zijn blij dat we niet teruggegaan zijn. Praten gaat beter, mensen hebben geduld en
staan open voor je. We bouwen
hier ook een kennissenkring op.
De kinderen komen alleen om
te eten nog even thuis. Als we
nu bezoek uit Nederland hebben gehad, voelt het niet meer
alsof ze ons achterlaten als ze
weer weggaan.’’
Neemt niet weg dat Mandy
zich nog dagelijks afvraagt: ben
ik gelukkig? ,,En dan antwoord
ik: we doen het héél goed. Nee,

dat is geen antwoord op de
vraag, ik weet het. Ik kon mij
heel gelukkig voelen op mijn
fiets door de polder. De geuren
van het voorjaar. Die geluksmomenten heb ik hier nog niet.
Misschien omdat mijn wortels
hier niet liggen en je die momenten nog niet herkent. Nu
lijkt het een negatief verhaal te
worden, maar dat is het zéker
niet. We hebben het hier gewoon heel goed en ontmoeten
leuke mensen. Als we terug
gaan zal het waarschijnlijk een
flatje worden. En willen we
weer in optocht door het bos?
Alles is dubbel.’’
,,Toen we in Nederland over
emigratie spraken, zeiden ouderen vaak dat zij dat ook zo
graag hadden gedaan, maar dat
ze daar nu te oud voor zijn. Ze
hadden spijt. Dat gaf de doorslag. Wij wilden geen spijt. Stel
dát we terug zouden gaan, dan

Een eland in de bossen rond Grythyttan.
hebben we het toch maar mooi
geflikt en zijn we een ervaring
rijker. Het leukst zou zijn als iedereen die wij in Purmerend
kenden ook hier zou komen

wonen. Dan zou de emigratie
perfect zijn. Maar dat zit er niet
in.’’
ERIC FOKKE

Uniek leerproject in Zuiderwoude

Huis bouwen op het
schoolplein als stage
- Ze bouwen
een huis op de binnenplaats
van het Bredero College aan
de Meeuwenlaan en ze zijn
daar best trots op. Enkele
derde- en vierdeklassers van
bouwdocente Anneke Deira
en de uit Zuiderwoude afkomstige bouwtechniekdocent Hans Rugenbrink vertellen enthousiast over hun stage in de bouw.

die door bouwtechniekdocent
Hans Rugenbrink worden opgeleid voor deelname aan het
’Bouw een huis-project’.
,,In het begin mochten we op
de bouwlocatie alleen maar vegen, tillen en sjouwen’’, vertelt
Percy. ,,We waren eigenlijk de
krullenjongens, maar nu we er
een beetje ingekomen zijn, mogen we steeds meer doen. Het
babywerk hebben we gehad.’’

Normaal lopen de derde- en
vierdeklassers van de basis-beroepsgerichte leerweg van het
vmbo een week stage bij een
bouwbedrijf. Het Bredero College (vmbo) koos dit schooljaar
samen met MBO-techniekstudenten van het ROCvA en leerlingen van het SSP uit Diemen
voor een bijzonder alternatief,
namelijk de bouw van een huis
op de binnenplaats van de
school.

Skelet

ZU I DERWOU DE

Oefenhuis
De ’bouwploeg’ van Hans en
Anneke zijn de echte bouwers
van het oefenhuis waarin nooit
zal worden gewoond. Zij worden begeleid door leerlingen
van het ROCvA, die hun middelbare beroepsopleiding in de
Techniek doen. De mbo-ers
coachen de leerlingen van het
vmbo in hun rol van uitvoerder/
planner. Zij worden op hun
buurt weer begeleid door docent Paul Weller, die als verantwoordelijk bouwprojectleider is
aangesteld.
Momenteel zijn Bilal en Bervin van het ROCvA op de werkplek actief. Eerder werden ze
bijgestaan door de ’bouwmeiden’ Betul, Leshley en Esra. De
vijftienjarige Angelo en Percy
en de zestienjarige Safiro zijn
drie van de veertig leerlingen

,,We maken balkverbindingen
voor het skelet, timmeren, boren, spijkeren en schroeven’’,
vult Safiro aan. ,,Onze meester
let erop dat wij ons aan de veiligheidseisen houden. Dat betekent werkschoenen aan, helmen
op en bouwpakken aan’’, vertelt
Angelo. In het praktijklokaal
bekwamen de derdeklassers
zich in het zogeheten banktimmeren: het timmeren aan de
werkbank. Voor het maken van
een spijkerbak, stoel, tafel, ’vissebek’, en het maken van penen gatverbindingen draaien ze
hun hand niet meer om. Vloeren stellen, bekisting en dakgoten maken, machinaal houtbewerken behoren ook tot de
vaardigheden die de bouwploeg
zich eigen moeten maken.
De vierdejaars van bouwtechniekdocent Hans zijn nu gestopt met het bouwen aan het
woonhuis omdat zij momenteel
examen doen. ,,In de praktijklessen heb ik hen in kleine
stapjes de kneepjes van het timmervak geleerd. Kozijnen stellen, deuren en ramen afhangen,
dakbeschot maken, het uitzetten en uitmeten en stijl-en regelwerk. Ze beheersen voldoende de techniek om met hulp een
huis in houtskeletbouw te helpen realiseren.’’

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

De grote onderdelen trappen
en kozijnen worden bij het SSP
door de bouwjongens gemaakt
onder leiding van Peter Schoehuijs. Hans geeft aan dat hij samen met projectleider Paul
Weller graag als bouwtimmerpraktijk-docent de jongens op
de werkplek had willen coachen. ,,Het is stimulerend voor
hen om te horen wat ze goed of
niet helemaal goed doen.’’ Het
liefst had hij als stagebegeleider
ook op de steiger de bouw begeleid. ,,Bij een gelijksoortig
bouwproject in Hilversum heeft
een oude rot in het vak, een
bouwvakker de bouw begeleid.’’

Heerlijk
Rugenbrink werkt al 32 jaar als
docent bouwkunde, bouwtechniek op wat vroeger de vijfde
technische school – nu Bredero
College – heet. Als vijftienjarige
ging hij als timmerman in de
bouw werken bij diverse bouwbedrijfjes, waaronder bouwbedrijf Krot. Hij behaalde zijn
vakdiploma’s en deed de lerarenopleiding omdat hij al snel
de ambitie had om leraar te
worden. ,,Ik heb een heerlijk
beroep’’, vertelt hij. ,,Het is leuk
om te zien hoe mijn jongens
met de vak-en praktijkkennis
die ik hen probeer bij te brengen ’hun’ huis neerzetten. Voor
de bouwvak moet het casco
klaar zijn en na die tijd wordt
het binnenwerk onder handen
genomen.’’ ,,Het is stoer een eigen huis te mogen bouwen’’,
vinden de ’bouwjongens’ van
Hans. ,,Als we het later ooit
weer moeten afbreken, zullen
we dat heel voorzichtig doen
zodat ook anderen de materialen weer kunnen gebruiken
voor een nieuw project.’’
TINY KUIPER

De leerlingen bouwploeg met in het midden docent Hans Rugenbrink.
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