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24/7 samenzijn met je geliefde, werkt dat?
Deze stellen willen niet meer anders.



» Kris van de Voorde (35) en Maart je Terwindt (37) zijn
fortwachters op het eiland Pampus.
Maart je: 'We waren pas vijf maanden samen toen we
in 2008 een advertentie zagen voor fortwachters op
Pampus. Dat was het! We spraken af dat we er allebei
drie dagen over na zouden denken en dan uit eten
zouden gaan. In het restaurant zaten we alleen maar
blij tegenover elkaar plannen te maken. We hebben
onze cv's in elkaar geschoven en samen bleken we te
voldoen aan de eisen. Ik zei tegen Kris: 'Dit voelt alsof
ik met je trouw'.
Eigenlijk was het eiland meteen 'thuis'. 's Ochtends
beginnen we met een rondje over het eiland, zetten we
machines aan en kijken we hoe alles erbij staat. Dan
zie je bootjes langskomen of de ganzen overvliegen.
Ik had nooit gedacht dat ik door naar de wolken te
kijken het weer zou kunnen voorspellen. Vanochtend
keek ik naar boven. Het was helemaal blauw, met een
klein wolkje. Het zal wel dichttrekken, dacht ik en
kijk: wolken!
Mensen vragen vaak ofhet niet eenzaam is, maar er
zijn hier dagelijks gasten en vrijwilligers. Voor onze
vrienden werkt het eiland als een magneet!
Vorige winter waren we ingesneeuwd. Zaten we hier
wéken met z'n tweeën. We hebben veel gekletst met
elkaar, dat kunnen we goed. De voorraden werden
door de luchtmacht met een helikopter aangevuld, bij
welke andere baan heb je dat nou? Het was een groot
contrast met hoe het in de zomer is, dan zijn we de
hele dag bezig. We zitten niet op elkaars lip, hebben
zo onze eigen dingen te doen. Dat werkt heel goed.
Het scheelt ook dat we elkaar erg leuk vinden!'
Kris: 'Voordat we een relatie kregen, woonden we
allebei op Curaçao en werkten we al samen. Wewisten
dat we dat konden. Ik heb meer oog voor technische
details, Maart je is meer van de sfeer. Als er iets is met
een vrijwilliger, gaat zij met hem praten, als de motor
van de boot stuk is, repareer ik hem. Maart je kan het
ook, maar ikweet er meer vanaf.
We vullen elkaar erg goed aan, praten veel met elkaar
over het werk. Dan ga ik een mooi hekje maken en
zegt zij: 'Misschien kun je het blauw verven', en dan is
het nóg mooier.
Het werk is heel veelzijdig en er is altijd wat te doen.
Het varieert van grasmaaien tot langetermijnplanning,
het inrichten van een expositie, pr, van alles. Je moet
het werk ook samendoen, het is te veel om alleen te
doen. Vorigjaar is onze zoon Olivier geboren. Hij gaat
sinds kort naar de crèche. Met de boot natuurlijk.'

Jan Geertsema (41) en Barbara Rodenburg-
Geertsema (42) zijn duurzame vissers op de
Waddenzee.
Barbara: 'We vissen op de oude manier: in een
waadpak met lieslaarzen tot aan je ribbenkast. In
ondiep water waar je kunt staan, stappen we over-
boord en lopen met een langgerekt net om een school
vissen heen. Een van ons rent eromheen -voor zover je
in het water kunt rennen natuurlijk - om de vis het net
in te jagen. Aan dek staan kunststof bakken waar de
vis ingaat.
We hebben een motorvrachtschip van 36 meter waar
we op wonen en waarmee we ook het Wad opgaan.
We turen het water af, op zoek naar vis. Je kunt het
zien, een school vis, aan de golfjes op het wateropper-
vlak. Maar deels is het ook intuïtie en veel ervaring,
kennis van het weer, de wind, het tij. Vooral Jan is er



goed in, maar hij doet het ook al veel langer dan ik.
We zijn inmiddels twaalf jaar samen. Ik had de boot
al, Jan werkte als visser. Ik ging eerst om de week
mee en had nog een baan op de wal. Ik hield altijd al
van de Wadden en van varen en buiten bezig zijn. Nu
wonen en werken we samen. We kunnen allebei alles,
maar Jan is fysiek sterker. Hij doet eigenlijk al het echt
zware werk. Verder hangt het van de situatie af wie
wat doet.'
Jan: 'Het is gezellig om het met z'n tweeën te doen.
Barbara doet het meeste papierwerk, maar ze heeft
een goede conditie en werkt ook gewoon mee in de
visserij. Ik kan me slecht een relatie voorstellen
waarin je niet ookje werk deelt. Wat wij doen is zó
hoe wij zijn! Ook als ik op vakantie ben, ga ik altijd
een dag vissen.
Je hebt natuurlijk wel uitdagingen nodig. Samen

'Met zijn tweeën door
het water rennen, daar

hebben we lol in'
...................................................................................................................................................................................................

bedenken we nieuwe dingen die we kunnen doen,
opleidingsplaatsen creëren bijvoorbeeld. Ik zie ons
bedrijf als een beeldhouwwerk dat we samen hebben
gemaakt. Dat het zo is geworden, dat het groeit en
bloeit, komt door de kwaliteiten van ons beiden.
Samen door het water rennen, daar hebben we lol in.
Alsje een grote school vissen hebt gevangen, deel je
die triomf met elkaar. We kunnen echt eenjuich-
stemming hebben als de netten vol zitten, dat lukt
alleen met echt teamwork.
Alsje op het Wad wilt vissen, blijf je opboksen tegen
het idee dat oogsten uit de natuur niet mag. De
zorgen om de voortgang van het bedrijf deel je
ook met elkaar. Daar denk je over na, je probeert
oplossingen te bedenken en met zijn tweeën kom
je op meer ideeën.' >
www.goedevissers.nl
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'Samen een nieuwe
zaak op~etten geeft

veel energIe, net
als verliefd zijn'

, .



Karin van Duinen (32) en Jan van Straten (41) zijn
de eigenaren van strandpaviljoen Kaap Noord in
De Cocksdorp op Texel.
Karin: 'Dit is ons derde seizoen op Texel. Jan en ik heb-
ben elkaar tien jaar geleden ontmoet in Tignes, waar
hij een bar/restaurant runde in het skigebied. Ik kwam
een week skiën en ben gebleven. Een paar jaar hebben
we het samen gedaan. Maar we wilden weer terug
naar Nederland, daar iets opbouwen. Het skiseizoen
duurt vijf maanden; we wilden iets waar we het hele
jaar door van konden leven en dat óók buiten was. Op
de eilanden komen in de winter ook genoeg gasten.
We hebben in Zeeland gekeken, op andere plekken in
Nederland, en op de Waddeneilanden natuurlijk. Ik
ben echt een Waddeneilander, kom er al sinds mijn
geboorte. Vanaf mijn 15e heb ik's zomers gewerkt
in een strandpaviljoen op Terschelling. Ik voel me
helemaal thuis op de eilanden. Dus toen Kaap Noord
vrijkwam, was de keuze snel gemaakt.
We zitten hier op de punt van Texel, hebben een
gewéldig uitzicht. Zelfs vanuit de keuken kijkje uit
op de zee. Elke keerweer als ik aankom, heb ik een
gevoel van vrijheid. We zitten aan een heel mooi
stukje strand. Elke dag is anders, de wolken, de zee,
er komen bootjes langs, er ligt een zeehondje op het
strand of er spoelt iets aan.
Toen we hier kwamen, zijn we met open armen ont-
vangen. Afgelopen januari is het dak van ons paviljoen
ervan afgewaaid. Wewaren open en er stond zó'n
harde wind, dat een stuk van het dak met een enorm
gekraak de lucht in vloog. Gelukkig is niemand
gewond geraakt. Iedereen uit het dorp kwam helpen
om met zandzakken de muren vast te zetten en het
dak provisorisch dicht te maken. Het was heel heftig
maar wel mooi, die samenwerking. Je realiseert je
weer even heel goed dat je uiteindelijk gewoon van de
natuur afhankelijk bent.
Jan en ik, dat werkt goed samen. Jan is heel relaxed
en gezellig met mensen, ik ben goed in organiseren.
Het is prettig om met iemand samen te werken die
je 100 procent vertrouwt, je kunt af en toe even op
elkaar leunen.
Inmiddels kunnen we het personeel meer laten doen,
maar de eerste twee jaar hebben we heel erg hard
gewerkt. Een nieuwe zaak opzetten geeft veel energie,
is bijna net als verliefd zijn. Ik was ook nog zwanger
van onze dochter Mare, maar hadjuist door de zwan-
gerschap nóg meer energie.
Ook al werken we zo hard, we blijven van de omgeving
genieten. Aan het eind van de dag bijvoorbeeld, als
we met het personeel nog even wat gaan drinken en
de lucht langzaam paars kleurt boven de zee, dan is
dat een heel lekker gevoel.' >
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Jan Hilbert (45) en Floor van Ede (38) zijn ecologische
boeren in Groenekan.
Floor: 'We doen het echt met z'n tweeën. In 2001 zijn
we begonnen, ik deed de tuin en Jan bouwde het huis.
Het was een avontuur, we dachten: we proberen het
gewoon. Ikwist dat ik het zonder Jan niet zou redden.
Hij kan alles veel sneller, werkt heel hard en gaat maar
door. Hoewel Jan vier dagen per week een baan heeft
hier vlakbij, werkt hij na zijn werk en in het weekend
ook op de kwekerij. Tijdens oogsttijd kan hij vrij
nemen om mee te oogsten. Dat is wel prettig, anders
ga je je misschien blindstaren op de tuin, heb je het
alleen nog maar over boontjes en worteltjes.
In de loop van de tijd heeft de taakverdeling zich uit-
gekristalliseerd. Jan doet het echte 'mannenwerk', op
de trekker, timmeren, de aardappelen aanaarden. Ik
ben meer het brein van de tuin. Ik doe de planning,
bestel de zaden, bereid de bedden voor. Uiteindelijk
zijn we niet zo vaak écht samen aan het werk, we doen
ieder onze eigen dingen. Ook bij de oogst kan het zijn
dat ik de peentjes doe en hij bezig is met de spinazie.
Al is het wel heel gezellig als we bijvoorbeeld samen
de boontjes staan te plukken. We zijn erg op elkaar
ingespeeld, dat geeft een kick.'
Jan: 'In de herfst zijn we bekaf maar heel trots: dit
hebben we sámen gedaan. Mensen hebben een ideaal-
beeld van zo'n tuin, maar ze zien het alleen als het
mooi weer is en we lekker buiten eten van wat er
uit onze tuin komt. Dat we 's ochtends vroeg ook in
regenpak door de modder kruipen om groente te
oogsten, zien ze niet, maar het gebeurt vaak genoeg.
Tijdens de oogsttijd komen veel vrijwilligers helpen.
Heel feestelijk is dat, met hapjes en drankjes en patat
van verse aardappels. Wewerken dan lekker door, ik
neem ze daarin mee. Floor zorgt ervoor dat we ook
af en toe pauzeren, op tijd koffie en thee schenken.
D1t houdt zij in de gaten.
Ruzie hebben we niet zo veel. We zijn allebei nogal
koppig, maar alleen als we moe zijn vliegen de
emmers weleens voorbij. Met Floor kan ik goed
samenleven omdat we ook ruzie kunnen maken.
Als ik boos ben, zeg ik het en ga dan buiten een bed
spitten. We praten veel over de tuin, het is bijna een
derde kindje. Het wordt steeds meer een deel van
jezelf. Ik kan me steeds moeilijker voorstellen hoe
het zou zijn om zonder de tuin te leven.' «
www.groenekans.nl
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