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jaar later. Vandaag:

Dirk

‘Op de middelbare school word
je behandeld als iemand die

groot is, terwijl je op de basisschool
toch nog gezien wordt als klein
kind. Nu moet je nog op het
schoolplein blijven, maar straks
kan ik in de pauze gewoon Hilver-
sum in om te kijken wat er te doen
is.

Ik heb het gevoel dat er volgend
jaar nieuwe dingen gaan gebeuren
en daar heb ik zin in!

Op een kleine school zoals CSV
ken je iedereen en daardoor ben je
aan elkaar gehecht. Het is jammer
dat ik afscheid moet nemen van
onze gezellige klas, maar ik vind
het ook leuk om nieuwe vrienden
te maken. Ik hoop niet dat ik vol-
gend jaar in de klas kom bij van die
arrogante, verwende kinderen die
alles krijgen wat ze willen. Zelf
moet ik altijd sparen als ik iets wil
hebben.

Ik heb goede herinneringen aan
het trefbaltoernooi, het Archeon en
de musical van Ronja in groep 5,
waarin ik een hoofdrol speelde.
Het was bijzonder dat juf Sandra
die musical met ons deed. We
gingen daardoor veel met elkaar

om en iedereen deed aardig tegen
elkaar.

Vroeger was ik bevriend met
Pieter, maar die ging helaas verhui-
zen. Ik speel ook veel met Philip en
later kwam Stan erbij, dat klikte
goed. Ik heb met drie verschillende
meisjes verkering gehad, maar
volgens mij kun je op de basis-
school nog niet echt verliefd zijn. 

Het betekent eigenlijk dat je
iemand gewoon leuk vindt. Op de
middelbare school maak je alle-
maal ontwikkelingen door waar-
door je wel echt verliefd gaat wor-
den, maar daar heb ik nu nog geen
behoefte aan.

Ik werd wel eens gepest door
oudere kinderen. Toen ben ik zelf
ook iemand gaan pesten, daar baal
ik nu wel van... Maar gelukkig is
dat allemaal opgelost met hulp van
juf Marjies. 

Eigenlijk is vrienden maken het
belangrijkste dat ik geleerd heb op
CSV.

Ik wilde eerst autocoureur wor-
den, maar nu piloot. Als piloot heb
je veel vrije tijd, dus dan kan ik
ook nog Chinees leren, want China
vind ik een interessant land.’

’Het belangrijkste dat ik leerde is vrienden maken’

Dirk 12 jaar: ‘Ik
wil piloot

worden en
Chinees leren.
Want China is

een interessant
land’

‘Ik zit in een overgangsfase
waarin alles wat serieuzer

wordt. Mijn wilde haren zijn ge-
lukkig nog niet helemaal verdwe-
nen, maar ik ben wel volwassener
en verantwoordelijker geworden.
Mijn ouders vonden mij denk ik
wel een redelijk rampzalige puber.
Ik vond het leuk om dingen te
doen die eigenlijk nog niet moch-
ten, zoals stiekem uitgaan. Als je
op kamers gaat, realiseer je je in-
eens: degene die altijd mijn was
deed, dat was ik niet zelf! Je bent
ook ineens helemaal op jezelf
aangewezen om iets van je studie
en je toekomst te maken. Ik stu-
deerde eerst een jaar Fiscaal Recht,
maar dat lag me niet. Daarom
switchte ik naar European Studies
aan de Universiteit van Maastricht.

Ik ga nog steeds om met Philip
en Stan, mijn twee beste vrienden
van de basisschool in Vreeland. Op
de middelbare school - het Roland
Holst College in Hilversum - heb ik
veel nieuwe vrienden gemaakt,
maar er is nooit iemand tussen ons
in gekomen. Ik vind het echt fan-
tastisch dat wij vanaf jonge leeftijd
alles met elkaar gedeeld hebben.

Nu we allemaal ergens anders
studeren zien we elkaar hooguit
eens in de maand, maar dan is het
direct weer als vanouds.

Het verdrietigste dat ik ooit
meemaakte was dat twee vriendjes
overleden door een verkeersonge-
luk. Het hele onsterfelijkheidsge-
voel dat je als kind hebt, valt dan
ineens weg. Niet alleen opa’s en
oma’s, maar ook leeftijdsgenoten
kunnen dus doodgaan. Dat had
impact. Ik leerde dat je niet altijd
alles voor lief moet nemen. Het
kan allemaal zo voorbij zijn. Je
moet proberen er zoveel mogelijk
van te maken.

Op de middelbare school heb ik
verschillende relaties gehad. Dat
was leuk, maar ik was nog te veel
bezig met wat ik in het weekend
met mijn vrienden ging doen.
Anderhalf jaar geleden ontmoette
ik op de studentenvereniging mijn
huidige vriendin. Ik denk dat ik nu
pas echt verliefd ben.

Als kind van 12 volgde ik mijn
eigen pad. Dat is niet veranderd. Ik
hou nog steeds van vrijheid. Ik ben
pas 20: ik heb nog allemaal dingen
te doen en dingen te verpesten!’

’Ik was een redelijk rampzalige puber, denk ik’

Dirk 20 jaar: ‘Ik
heb nog zo veel
dingen te doen,

en dingen te
verpesten’
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Loosdrecht Nee, de foto was ab-
soluut niet grappig bedoeld. En hij
was - vanzelfsprekend - ook niet ge-
fotoshopt. Het was puur een samen-
loop van omstandigheden dat het
slachtoffer, dat op de Loosdrechtse
Plassen ten val was gekomen, pre-
cies op die plek op de brancard werd
geholpen. En dat de fotograaf daar
ook net stond.

Maar toegegeven, het was wel een
beetje een vreemde foto. De redactie
kreeg er dan ook nogal wat reacties
op van lezers, die schreven dat ze het
’een gekke foto’ vonden. Dat vond
de internetredactie van deze krant
ook. Die verving de foto snel door
een algemener plaatje.

Maar waar komen die benen nu

vandaan? „Die heb ik daar bij wijze
van grap neergezet”, vertelt Willem
Aben. Hij woont vlak aan het water
naast de Porseleinhaven. Aben kan
er wel om lachen dat zijn pop zoveel
reuring veroorzaakt. „Het is ge-
woon de onderste helft van een eta-
lagepop”, legt hij vrolijk uit. „Die
heb ik een schaatsbroek en noren
aangetrokken en hem onderstebo-
ven in het ijs gezet. Ik boor eerst een
gat, zet die pop erin en laat ’t dan
weer dichtvriezen. Iedereen vindt
het geweldig!”

In 2012 stond Herman, want zo
heet de pop, voor het eerst in het ijs,
toen als cadeautje voor Abens jarige
dochter. Vanwege de dooi heeft hij
Herman zondagavond van het ijs af-
gehaald. „Hij wacht nu in de garage
op de volgende strenge winter.”

Omhoogstekende benen op foto van gewonde schaatser in Loosdrecht zorgen voor commotie 

’Onze pop heet Herman’
Hij zorgde voor behoorlijk wat ophef onder onze le-
zers, deze foto. Zondag verscheen het beeld als illus-
tratie bij een online-artikel over bomvolle gipska-
mers. Maar wie goed keek, zag achter de gewonde
schaatser ineens twee benen uit het ijs steken. Wat
deden die nou op het ijs? 
Agnes Zuiker

Van een afstand lijkt de omgekeerde etalagepop net echt. FOTO: STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS


