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Iedere ouder heeft in het verleden wel eens zitten mijmeren welke toekomstige arbeid voor
zijn of haar kind geschikt zou zijn.
Zo ook wij, zonder al te hoge verwachtingen.
Zou Guus z’n toekomst in de groenvoorziening liggen of zou misschien schoonmaker nog tot
de mogelijkheden behoren.
De groenvoorziening kwam naar mijn idee al snel te vervallen, nadat Guus op vroege leeftijd
in het wilde weg liep te zagen in het bos van Nichet te België.
Dus lag schoonmaker misschien eerder in het verschiet.
Guus is immers iemand van “hoe meer water, hoe meer Dreft, hoe schoner”.
In de praktijk bleek dat niet altijd goed te werken.
Op zijn VSO-school had Guus als neventaak het rondbrengen van de koffie.
Het kon voorkomen dat men voor het rondbrengen van de koffie vergeten was de koffiemelk
uit de koelkast te halen.
Guus kreeg dan de enkelvoudige opdracht om de koffiemelk te pakken uit de koelkast.
Soms liet Guus lang op zich wachten met terugkomen, de koffie dreigde koud te worden.
Dan bleek meestal dat Guus zich zelf een andere opdracht had toebedacht.
Met een emmer water en veel sop werd de koelkast onderhanden genomen, soms met zo veel
sop dat de koelkast om veiligheidsoverwegingen een dag moest drogen.
Nee, de bedoelingen waren goed en oprecht, maar het pakte soms verkeerd uit.
Dus geen medewerker groenvoorziening en dus ook geen schoonmaker.
Je krijgt als ouder wel wat voor je kiezen!

Dat was ook het geval met zijn leeromgeving. Guus was toe aan iets anders dan leren.
Er werd door ons in overleg met de VSO-school besloten een einde te maken aan de
leeromgeving van Guus.
Maar wel met een diploma en een feest à la zus Hélène.
Woensdag, 17 juli 2013 heeft Guus afscheid genomen van zijn VSO-school met een diplomauitreiking.
We hebben de school tijdig laten weten hoeveel personen vanuit de familie verwacht mochten
worden ( 30 personen), maar in de praktijk werd dat aantal stevig overschreden.
Naast talloze familieleden en vrienden was er een afvaardiging van Guus z’n woning, een
aantal van zijn medebewoners, zijn a.s. collega’s van zijn toekomstige werk op de Paspartoe
en Femke, Niki en Lena, vriendinnen van Hélène.
Aansluitend werd er “geborreld” in hotel Wassenaar.
Guus was die dag het middelpunt van de belangstelling en hij liep er rond als of hij voor zijn
leven lang ISO-gecertificeerd was.
Voor Guus dus later geen bij-of nascholingen meer, geen persoonlijke-ontwikkelingsplannen
(POP) meer. Het was genoeg, Guus weet genoeg.
Daags na zijn diplomering is Guus dan stagiair af bij de Paspartoe.
Guus is NU daar in dienst.
De eerste weken hoor ik Guus uitspraken doen als : ‘n grote jongen, die mij daar weg krijgt.
Guus verhaalt over de drukte in de winkel.
Zijn soortgenoten op de Paspartoe zijn naaste collega’s geworden en dat geldt ook voor de
(groeps)-leiding. Die heten nu zijn BAAS.
Guus vertelt over “bedrijfsproblemen” : er is een bolderkar besteld, hij is ook al betaald, maar
we zijn de bodem van de bolderkar kwijt. Even later blijkt het probleem iets anders te liggen :
de bolderkar is klaar, maar hij wordt niet opgehaald door de klant.
Guus weet ook zijn vakbondswensen te verwoorden :
Van de vrije woensdagmiddag moeten ze afblijven op de Paspartoe.
Dan gaat hij met Mama naar de Aldi in Katwijk en dan naar huis.
Werken op zaterdag? Hij moet er niet aan denken!
Tussentijds komt bij ons thuis de eerste geschilderde bezem binnen.
Die bezem gaat zijn eigen leven leiden en zijn wegen blijken nadien ondoorgrondelijk.

Een bezem is een grote borstel aan een steel om stof en vuil bij elkaar te vegen.
Het materiaal van de bezem varieert: de oude bezems bestonden uit bijeengebonden
takkenbossen, rond een stok (steel). Dit soort bezems slijt snel, vandaar de uitdrukking
"nieuwe bezems vegen schoon". Kenners voegen daaraan toe: "maar oude bezems kennen alle
hoekjes". Door de slijtage wordt de onderkant van de bezem namelijk vlak, waardoor men tot
in alle hoekjes kan vegen.
Voor buitenbezems worden takken van de berk of de wortels van het Pijpenstrootje gebruikt,
voor binnen gebruikte men vroeger het fijnere huttentut.
De meest voorkomende moderne bezems hebben een rechthoekige houten plank aan de
onderzijde, waarin vrij grove kunststof- of klappervezel zijn bevestigd. Dit soort bezems leent
zich goed voor het vegen van plaatsen buitenshuis. Voor het vegen van vloeren in huis
gebruikt men een fijnere bezem, bezet met paardenhaar, varkenshaar of nylon.
Najaar 2013 gaat Guus een weekend lang logeren bij zus Hélène in de studentenflat te
Amsterdam.
Nu, veel later, kunnen we pas bevroeden wat er dat weekend allemaal gebeurd is.
Zus Hélène zit dan in haar propedeuse jaar van de opleiding commerciële economie.
Thuis hebben we de afspraak gemaakt te spreken over een opleiding marketing.
Guus wordt gebracht door Mama en ik haal Guus de volgende dag op :
Ik tref Guus en medestudenten van Hélène buiten aan in de zon, zittend en deels liggend op
bankstellen die buiten staan. Er staat drank op tafel, resten van chips etc.
Op mijn vraag of dat bankstel nog binnen wordt gehaald als het gaat regenen, wordt wazig
gereageerd : dat zien ze t.z.t. wel.
Guus oogt uiterst tevreden en blij.
We nemen afscheid, er wordt gekust en geknuffeld. We rijden af richting de Willem van de
Bergh, de andere wereld.
Onderweg wil Guus toch Hélène bellen om haar nogmaals te bedanken voor het afgelopen
weekend en probeert een nieuwe afspraak te maken voor het volgend jaar.
Het was blijkbaar een succes.
Mij bekruipt het gevoel dat er dat weekend meer is gebeurd dan ik weet.
Na dat weekend komt bij ons thuis een vraag binnen voor een geschilderde bezem.
Ergo, er zijn familieleden die vragen waar die Paspartoe ligt en wanneer ze open zijn en op
welke dagen Guus daar werkt?
Guus wordt nadien op de Paspartoe bezocht door tante Marijke en oom Ton.
Nicht Marloes en Pim zoeken Guus ook op, samen met een vriend, onderweg naar een bruiloft
in Noordwijk.
Later hoor ik, dat diezelfde vriend (van niets wetend, even hun neefje opzoeken) bijna
comateus uit de Paspartoe gedragen moest worden, verpletterd door de opgedane indrukken.
Guus reageert bij deze bezoekjes meestal rustig, ietwat schuchter, maar vertelt er later met
veel enthousiasme over.

Er komt weer een opdracht binnen voor een geschilderde bezem en weer één.
Dan denk ik het te begrijpen, zonder het zeker te weten.
Dat bewuste weekend in Amsterdam, samen met Hélène is, naast een bezoek aan de Spangasacademie, de vraag aan de orde geweest :
Hoe zetten we de bezem in de markt?
Het kan niet anders zijn dat Guus in dat weekend door zus Hélène ingewijd is in de
basisprincipes van de marketing : een persoonlijke benadering, een goed en betaalbaar
product etc.
Inmiddels lopen we op diverse verjaardagen meerdere bezems af te leveren.
Guus schildert minutieus, ons kabinet thuis is een magazijn aan het worden.
Dus is Guus een specialist geworden, niet iemand in gangbaar werk als schoonmaker of
medewerker groenvoorziening, maar een bezemspecialist pur sang.
Volgend jaar gaan we een Wajong-uitkering aanvragen voor Guus.
Guus “werkt” en is een bezemspecialist.
Daar krijgt het UWV nog een hele dobber aan.
Groeten,
Liesbeth, Paul en Hélène.
Adres van Guus :
Kersenhof 10
2201 ZB Noordwijk
071-3642191
De bezems zijn te bestellen en /of te koop bij;
Paspartoe, Ateliers & Winkel:
Voorstraat 45-46
2225 EL Katwijk
Tel 071 4019780
Openingstijden;
Ma t/m vrij 10.00-16.30 uur
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Paspartoe, Atelier & Galerie
Albertus van Velsen straat 2
2201 LW Noordwijk
Tel 0611916852
Openingstijden;
Ma t/m vrij 10.00-15.30 uur

