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You’d be a fool not to get one of  these bad boys



‘Dat lijkt mij nou zo heerlijk, hè.’ hoor ik iemand 
achter me zuchtend zeggen. ‘Stel je voor dat je 
gewoon zou kunnen doen waar je zin in hebt.’ 
Van binnen moet ik lachen. Bijna wil ik me 
omdraaien en haar vertellen dat ze dit gewoon 
kan doen. De uitspraak blijft nog een tijdje in 
mijn hoofd hangen. In eerste instantie klinkt het 
belachelijk. Natuurlijk is elk mens is vrij om te 
kiezen. Hier is voor gestreden, bloed vergoten. 
Cogito Ergo Sum. Ik denk dus ik besta. De ratio 
is het begin van een eigen leven. Je maakt toch je 
eigen keuzes? 

Als ik er beter over na denk, kom ik tot de 
conclusie dat dit helemaal niet zo is. Ondanks 
dat elk mens vrij wordt geboren, zijn er altijd 
mensen die druk op je uitoefenen. In hoeverre 
ben je dan vrij om je eigen keuzes te maken? Als 
je het zo bekijkt, is gewoon doen waar je zin in 
hebt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, 
en had de vrouw die ik een paar minuten geleden 
nog betwijfelde, ergens gelijk. Mensen die wél 
hun eigen keuzes maken en zich los maken van 

de maatschappij, hebben een hoop lef  of  ontzet-
tende lak.

In Mr. Norm vind je verhalen van mensen 
die bijzondere keuzes durven te maken. In deze 
eerste uitgave ligt de nadruk op wat vrijheid is. 
Voor sommige mensen betekent dit dat ze het 
roer compleet om gooien en hun hart volgen. 
Een ander vindt zijn vrijheid in beperkingen.

Mr. Norm zit in iedereen. Hij bepaalt over 
zijn eigen leven binnen de normen van de maat-
schappij, maar durft de stap te zetten om hier zo 
nu en dan van af  te wijken om zijn eigen geluk te 
creëren.

Begin je eigen gemeenschap, verhuis naar de 
andere kant van de wereld of  verkoop je gehele 
hebben en houwen om op straat te gaan leven. 
Of  je leest lekker dit magazine en laat je inspi-
reren door alle speciale, opvallende en bizarre 
verhalen. Ben je er klaar voor? �

Britt van de Haar
Hoofdredacteur Mr. NORM
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Column
Mijn eerste paniekaanval 

herinner ik me nog goed. Het 
begon allemaal vlak voordat 

mijn moeder overleed.

10 jaar binnen
Nooit ergens bezoek of  naar 

de stad. Deze man komt al tien 
jaar niet buiten, maar weet van 

alles over de buitenwereld. 
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Tips & Tops
Mediteren, jezelf  laten opslui-
ten of  smoothies drinken. Er 

bestaat van alles om jezelf  beter 
te leren kennen.



Street Style

De komende tien jaar binnen 
zitten of  de rest van je leven 

geen suiker meer eten? 

Zonder
Eten zonder suiker, het lijkt on-
mogelijk. Maar voor sommige 

mensen is het dé oplossing. 

Ik wil dit
Digi-artist Muriel heeft geen 

opleiding en geen negen tot vijf  
baan. Hoe doet ze dat?
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CECI NE PAS UNE PIPE
OR IS IT?

Ser Jacopo
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"Je hebt een posttraumatische stressstoornis* 
(PTSS) en een paniekstoornis” zegt de hoofd-
behandelaar. Zwijgend luister ik naar de oude 
vrouw die tegenover mij zit. Na het gesprek loop 
ik samen met mijn vriend terug naar de auto. Ik 
laat me in de autostoel ploffen en barst in tranen 
uit. Na twee jaar rond te hebben gelopen met 
mentale oververmoeid en andere vage klachten, 
weet ik nu eindelijk wat er 
aan de hand is. Het begon 
allemaal vlak voordat mijn 
moeder overleed.

 Mijn eerste paniekaanval 
herinner ik me nog goed. 
Toen had ik geen idee wat er 
aan de hand was. De klachten 
stapelden zich op. Op een ge-
geven moment belde ik wel elke week de dokter. 
Uiteindelijk werd ik naar huis gestuurd met de 
conclusie dat ik overspannen was. “Overspan-
nen? Hoe kan dat nou, je bent pas negentien!” 
was de reactie van mijn ouders. In november 
kreeg ik te horen dat mijn moeder uitbehandeld 
was. Ik volgde toen net een HBO opleiding in 
Den Haag. Op dat moment ging het niet alleen 
slecht met mijn moeder, maar ook met mij. Ik 
besloot om te stoppen met de opleiding. Op 8 de-
cember 2012 overleed mijn moeder. De periode 
rondom het overlijden van mijn moeder voelde 
onrealistisch, vreemd. Het voelde alsof  ik in een 

horrorfilm figureerde. De vechtersmentaliteit 
die ik van mijn moeder heb meegekregen, heeft 
mij er doorheen gesleurd. Toch voelde ik me 
niet goed in mijn vel en de vage klachten bleven. 
Wanneer ik met mijn familie thuis was, voelde ik 
me opgesloten en angstig. Ik hield mezelf  voor 
dat het er bij hoorde en vanzelf  over zou gaan. 
Uiteindelijk heeft mijn zus me overgehaald om 

hulp te zoeken. 
Gelukkig word ik nu ge-

holpen en heb ik al meerdere 
behandelingen gehad. Ik voel 
me veel beter dan voorheen. 
Er zijn dagen bij dat ik me 
afvraag of  ik mijn oude ik ooit 
nog terug krijg. Maar diep 
van binnen weet ik dat het uit-

eindelijk allemaal goed komt en dat ik op een dag 
kan zeggen dat ik me weer vrij voel!” �

“HET VOELDE 
ALSOF IK IN EEN 

HORRORFILM 
FIGUREERDE”

Twee jaar
onwetendheid
Tekst door Roxanne de Leeuw

* Wat is PTSS?
Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is de verzamelnaam 
voor een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken 
van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Bij een PTSS 
gaat het om psychische verwonding die niet goed geneest. Dat 
wil zeggen: het lukt je niet om een trauma te verwerken.
 
Hoe vaak komt posttraumatische stress-stoornis voor?
Ongeveer 8 procent van de Nederlandse bevolking krijgt eens in 
zijn of haar leven een posttraumatische stressstoornis. Vrouwen 
lopen gemiddeld twee keer zoveel risico deze aandoening te 
ontwikkelen dan mannen.
 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.psychischegezondheid.nl 
en zoek hier op PTSS.



Not just a high tech notepad
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PERSOONLIJK

AL TIEN JAAR LANG ZIT HIJ BINNEN. ZIJN 

BIJZONDER INGERICHTE HUIS WEERSPIE-

GELT ZIJN PERSOONLIJKHEID. DEZE IN-

TRIGERENDE MAN, DIE VERRASSEND VEEL 

WEET TE ZEGGEN OVER DE BUITENWERELD, 

ZIET ALLES DOOR EEN DONKERE ZONNE-

BRIL. OF DE WERELD ECHT ZO IS DONKER 

ALS HIJ BEWEERT? 

Tien jaar 
in het 

donker
Tekst door Marlijn Kant
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D
e overgang is groot bij binnenkomst 
in dit uitzonderlijke appartement van 
deze onalledaagse man. Van de zonni-
ge buitenwereld kom je in een donker 

binnenlandschap terecht. Bij het sluiten van 
de voordeur sluit meteen de rest van de wereld 
achter je. Een schemerlamp in het midden van de 
kamer geeft net genoeg licht om de aparte inde-
ling van het huis te kunnen zien. Op de salontafel 
liggen twee afstandsbedieningen, twee kaarsjes 
en een asbak. De muren zijn zwart geverfd en de 
ramen afgeplakt. Daglicht is ver te zoeken. Zo 
ziet dus een huis eruit van iemand die al tien jaar 
binnen woont. 
 De man is nog wat schuw, maar na een tijdje 
begint hij te vertellen: “Vroeger kon ik gewoon 
alles. Je wordt niet geboren met buitenvrees.” De 
man heeft last van pleinvrees, een angststoornis. 
Buitenvrees is hoe hij het zelf  noemt. “Op een 
gegeven moment in mijn leven ontstonden er 
psychische problemen. Bij de psychiater kwam 
ik tot de conclusie dat het een uiting was van 
een hele hoop stress, frustratie en druk, dat zich 
op deze manier geuit heeft. Uiteindelijk is het 
de angst voor de angst zelf. De eerste keer dat ik 
last kreeg van buitenvrees was op vakantie. Elke 
keer als ik naar buiten ging kreeg ik een zwelling 
in mijn maag. Deze was ook daadwerkelijk te 
zien. Zodra ik buiten kwam, was de zwelling er 

en als ik naar binnen ging was het weg. Toen ben 
ik buiten gaan ontwijken. Later is het komen en 
gaan van de zwellingen wel weggegaan, maar de 
angst was toen al zo groot dat het mijn hele leven 
en hebben en houwen heeft beïnvloed. 
 Op de basisschool leefde ik als elk ander. 
Gewoon knikkeren, met vriendjes in de zandbak 
spelen, hutten bouwen en in bomen klimmen. 
Op de middelbare school vervreemde ik lang-
zaam van de rest. Ik zat op een vmbo-school en 
daar was de mentaliteit enorm hard. Ik was een 
metal-head. Ik was automatisch een buitenstaan-
der, omdat ik niet mee liep met de trends. Ik 
ontwikkelde me tot een wat harder, kouder en 
wat agressiever figuur. Dat moest ik wel spelen, 
om te overleven, maar als je dat voor een langere 
tijd speelt, dan wordt je dat ook. Het werd een 
onderdeel van mijn karakter. Ik was best een 
bastard en ik genoot er ook wel van. Je krijgt 
een bepaalde naam. Mensen hadden een soort 
respect voor me, ze waren geïntimideerd. ‘Die 
gast is psycho genoeg om mij een klap voor m’n 
bek te geven.’ dachten ze. Nu ik terug kijk had ik 
gewild dat ik niet zo was geweest, maar ik moest 
dat wel doen. Ik had gewoon geen andere keuze.” 
Wonderlijk is het, dat zoiets kan uitlopen tot tien 
jaar binnen zitten.
 Er moet toch een oplossing zijn. Een angst-

MAAR ALS JE 
EVIL GENOEG 
BENT, DAN 
KOM JE ER 
WEL IN DEZE 
WERELD."

Foto's 
Roald Hendertink

Edit 
Raquel Palla Loden

"
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stoornis is iets wat verholpen kan worden. "Maar 
dit is de realiteit. Niet iedereen komt over vre-
selijke ziektes heen. Heel veel mensen proberen 
daar hun hele leven tegen te vechten, maar ik 
heb het geaccepteerd. Na al die jaren van strijd, 
denk je op een gegeven moment van fuck it weet 
je. Je kan wel tegen die muur op blijven boksen, 
maar op een gegeven moment komt er een vorm 
van acceptatie. Het is je lot. Wij mensen zijn zeer 
adaptable. Je zou zeggen, het helpt niet, omdat je 
het probleem niet aan pakt. Maar op een gegeven 
moment ben je klaar met vechten.”
 Zolang binnen zitten moet invloed hebben 
op je sociale leven, maar gelukkig bestaat er 
tegenwoordig zoiets als internet en social media. 

Foto 
Roald Hendertink

Edit 
Raquel Palla Lorden
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“Social media, daar doe ik niet 
aan. Ik snap het middel, maar 
mensen gaan er veel te veel in 
op. Het is geen vervanging van 
je sociale leven. Het is niet een 
bindingsmiddel. Het is juist 
andersom. Mensen worden 
daardoor steeds individueler. 
Dat heeft heel erg te maken 
met een bepaalde status die je 
moet hebben. Je moet een hele 
goed betaalde baan krijgen. Je 
moet zo hoog mogelijk opgeleid 
zijn. Je moet een enorme 
sociale kring hebben. Uitein-
delijk is het allemaal niks. Het 
heeft totaal geen waarde. Het is 
allemaal voorbijgaand en het is 
vaak niet echt. Het is een schijn 
realiteit.” Oke. Geen social me-
dia dus, maar hoe zit het dan 
met zijn sociale leven? “Door 
mijn situatie is mijn sociale 
leven natuurlijk zeer beperkt. 
Je bent als je met mij bevriend 
bent altijd verbonden aan 
dit huis en keiharde dead- en 

blackmetal, dat is nou eenmaal 
zo. Haha, en mijn seksleven, 
dat is op dit moment nauwe-
lijks bestaand. Ik ben nooit 
een seksueel gedreven persoon 
geweest. Aan de andere kant ik 
kijk ook gewoon porno af  en 
toe weet je. We hoeven niet hei-
liger te zijn dan de paus, maar 
het wordt veel groter gemaakt 
dan dat het werkelijk is. Het is 
niet zo bijzonder.”
 “Ik heb vrede met hoe 
het is.” Hoe het is, ja, hoe is 
het eigenlijk? Er is meer wat 
opvalt in de donkere kamer. 
Eén wand van de kamer bestaat 
uit honderden gestapelde cd’s 
die de muur bedekken. Aan 
een andere wand hangt een 
doek met een groot logo erop 
van een metalband. Zo te zien 
speelt muziek een grote rol in 
zijn leven. “Ik weet dat het raar 
klinkt, maar voor mij is black- 
en deadmetal eigenlijk het 
belangrijkste in mijn leven. Het 

heeft een geestelijke en emo-
tionele impact gehad op mij.” 
De zwarte muren en het tekort 
aan licht blijken niet het enige 
donkere te zijn hier. Een uitge-
breid verhaal volgt. “De muziek 
verheerlijkt de donkere kant 
van het mens zijn. Wij mensen 
zijn niet alleen het licht snap je? 
Ik bedoel alle normale dingen 
waar mensen over praten zijn al 
zo overbelicht. De hele donkere 
kant van de wereld schuiven 
mensen van zich af. Waarom 
zou je bijvoorbeeld de duister-
nis in je niet kunnen omarmen? 
Elk mens heeft dat in zich 
zitten. Zolang het een ander 
of  jezelf  maar niet schaadt. Er 
zit ook een bepaalde kracht in. 
Dan heb ik het niet alleen over 
spiritualiteit, maar ook over wat 
er in de wereld gaande is. De 
donkere kant van het leven is 
net zo verrijkend als de andere 
kant. Voor een hoop mensen 
werkt dat deprimerend, maar 

Foto's 
Roald Hendertink

Edit 
Raquel Palla Loden
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De enige lichtpuntjes in de kamer zijn afkomstig van kaarslichten.

Foto 
Roald Hendertink

Edit 
Raquel Palla Loden
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voor mij is dat juist andersom. Je ziet de wereld ook een beetje door 
je eigen bril. Bij een hele hoop is deze roze en bij andere zijn het 
'dark sunglasses' zullen we maar zeggen. Het is gevaarlijk om de 
wereld door een roze bril te zien, omdat je daarmee belangrijke 
dingen die zich afspelen in de wereld toch niet ziet.” De man lijkt 
binnen deze muren veel mee te krijgen van de wereld buitenshuis.
Over politiek raakt hij niet uitgepraat. Dit is duidelijk een onder-
werp wat hem raakt. “Wij hebben een gecontroleerde democratie 
in Nederland. Wij denken dat onze stem wat uitmaakt, maar 
uiteindelijk doet het er 
voor de politieke heren 
in Den Haag niet toe. 
De politiek is gewoon het 
gezicht naar buiten. Het 
is een schijnwereld voor 
ons. Wat we ook zouden 
kiezen, er verandert nooit 
echt iets. Mensen gaan 
altijd uit van het goede 
van mensen. Ze gaan 
ervan uit dat de regering 
goed is. Alle succesvolle 
mensen hebben vaak een 

psychopathische inslag. Meedogenloosheid. Ze zetten zo gezinnen 
op straat. Alles gaat om geld en meer succes hebben. Ze zijn nooit 
tevreden. Dat zijn allemaal psychopathische eigenschappen. Het is 
de schijnregering erachter die wij dus eigenlijk verheerlijken, omdat 
ons verteld is dat we zo moeten zijn. Dit wordt aangemoedigd door 
onze opleiding. Het is heel simpel, alleen zodra je er genoeg geld 
mee verdient en aanzien hebt, dan is het goed. Dat is natuurlijk 
totale bullshit. Maar als je evil genoeg bent, dan kom je er wel in 
deze wereld.”
 Van iemand die al zo lang niet meer buiten komt zou je 
verwachten dat hij steeds meer vervreemd raakt van de wereld 
om hem heen. In plaats daarvan hoor je zelden iemand zo intens 
vertellen over de wereld, over de maatschappij waarin we leven, 
over ons mensen en hoe wij met elkaar omgaan. Het lijkt wel alsof  
hoe verder je er van verwijderd bent, hoe meer ruimte je hebt om 
het geheel te kunnen bekijken. Soms is er afstand nodig om iets van 
dichtbij te kunnen zien. �

Foto 
Roald Hendertink

Edit 
Raquel Palla Loden
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The Wood Store
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TIPS & TOPS

Vrijheid om keuzes te maken is belangrijk 
en een mooi iets. Maar welke keuzes zijn 
nou het beste voor je? Wat wil je eigenlijk? 
Als je er over na gaat denken, kom je er 
achter dat je jezelf misschien helemaal niet 
zo goed kent. De volgende tips en tops kun-
nen een duwtje in de rug zijn om meer tot 
jezelf te komen!

GEDETINEERD VOOR EEN DAG
Ervaar hoe het is om voor één dag vast te zitten. Deze unieke erva-
ring zet jou aan het denken over je huidige leven. Wat is de impact 
van gevangen zitten? Durf  jij deze uitdaging aan te gaan? Kijk 
voor informatie over Prison Day op www.arjanerkel.nl

GEZONDER LEVEN 
Word bewust van je eetpatroon en krijg handvatten voor een 
gezonde en fitte leefstijl. Een groepsworkshop van anderhalf  
uur geeft jou deze inzichten. Stoom jezelf  klaar voor een 
gezonde zomer. Voor groepen op aanvraag te boeken via www.
leerbewustleven.nl   

0
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Tips & Tops Tekst door Juul Beijer
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DRUK DRUK DRUK
Tijdgebrek en een te volle agenda? Leer effectief  plannen, het slim 
inzetten van moderne communicatiehulpmiddelen en prioriteiten 
stellen. Deze cursus duurt maar een dag en zit vol met tips om 
meteen mee aan de slag te gaan. Kijk op www.timemanagement.
net voor informatie.

0
3

MEDITEREN KUN JE LEREN
Leer jezelf  kennen met meditatie. Kom tot rust, laat je stress los en 
krijg overzicht in je leven. Tijdens deze CD-cursus van 4 weken, 
wordt je aan de hand meegenomen. Je leert stap voor stap hoe je 
meditatie beoefent en hoe je dit in je leven toepast. Bestel de CD 
op www.bridgemanmethode.nl

TERUG NAAR JEZELF
Met dit boek ga je even helemaal terug naar jezelf. Hoe goed ken 
je jezelf  eigenlijk? Vindt een goed balans tussen werk en privé. Een 
boek met eenvoudige technieken voor ontspanning en een betere 
onderlinge communicatie. Onderwerpen als meditatie, dromen en 
lichaamstaal komen aan bod. Kom er met de zelftest achter hoe 
goed jij jezelf  kent. Bestel het boek op www.bol.com

DE LIAAN VAN DE ZIEL
Ayahuasca is een drankje afkomstig uit het Amazonegebied. Het 
meest effectief  is het voor mensen die de nodige persoonlijke ont-
wikkelingen hebben doorgemaakt. Met dit drankje keer je in jezelf  
en geeft het je de kans voor het helen van een trauma en het (her)
vinden van je eigen essentie. 
Kijk voor meer informatie op www.degewijdereis.nl/ayahuasca
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Muriël Blom is 20 jaar, woont 
in een studentenhuis in 
Utrecht-Zuilen en werkt thuis 
voor zichzelf. Ze maakt digiart 
(digitale kunst) en leeft haar 
leven op haar eigen manier.

“Momenteel volg ik de opleiding grafisch vorm-
geving aan de LOI. Hiervoor heb ik een half  jaar 
academie Vogue gedaan in Amsterdam en een 
half  jaar fine art gestudeerd op de kunstacade-
mie. Helaas paste het allemaal niet zo goed bij 
me en ik denk dat ik mijn huidige opleiding ook 
niet af  ga maken. Ik wil gewoon dingen maken, 
ik wil gaan en doen! Mijn vader heeft ook geen 
diploma en als hij het kan, dan kan ik dat ook. Ik 
zei in het begin “Spoel die opleiding maar lekker 

door de wc, het maakt me geen reet uit. Ik wil het 
lekker zelf  doen.”
 Het negen tot vijf  leven is gewoon niks voor 
mij. Nu werk ik thuis en kan ik zelf  mijn dag 
invullen. Ook hoef  ik me niet te verantwoorden 
bij een baas. Helaas kan ik nog niet helemaal 
rondkomen van mijn werk. Mijn vader steunt mij 
financieel en ik eet regelmatig bij mijn vriend. Zo 
kan ik me volledig focussen op mijn werk en echt 
mijn dromen uit te laten komen.
 Mijn werkdag wijkt wel af  van een gemid-
delde werkdag. Meestal begin ik rond half  tien 
de dag met een ontbijtje met eieren en ga ik 
vervolgens aan het werk. Tussen de middag vind 
ik werken niet zo fijn. Daarom doe ik dan even 
wat anders. Wat dit is ligt eraan waar ik dat mo-
ment zin in heb. Hierna ga ik nog even aan het 
werk. Af  en toe doe ik dan even wat anders dan 
thuis werken, dan ga ik naar een klant, expositie 
of  netwerken. Het werk dat ik maak is allemaal 
digitaal. Af  en toe gebruik ik acrylverf  op de ach-
tergrond. Verf  is een fijn product en het geeft een 
verrassend effect. In Photoshop kan ik lekker met 
filters werken. Ik vind het mooi om op die manier 
dingen te ontdekken. Ik weet nog dat ik de eerste 
les Photoshop kreeg en zei tegen een vriend “Dit 
wordt echt de stomste les van m’n leven. Ik snap 
helemaal niks van computers en weet niet eens 
hoe ik een Apple aan moet zetten.” Maar gek 

IK WIL DIT

Ik wil gaan 
en doen.
Tekst door Juul Beijer

Muriël Blom
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"PICASSO RENDE 
GILLEND WEG VAN 
DE KUNSTACADE-

MIE, HIJ VOND DAT 
HIJ HET ZELF WEL 

KON DOEN."

Persoonlijke dummy van Muriël Blom vol abstracte tekeningen
Foto 

Raquel Palla Lorden
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genoeg was het liefde op het eerste gezicht. Het 
voelde goed. Ik hoef  niet zo nodig de hele tijd te 
staan en gek te doen. Ik wil gewoon een muziekje 
op en verdwijnen in wat ik doe, dat kan hierbij 
erg goed. Ik wil me rustig kunnen laten inspireren 
door verschillende dingen. Zo vind ik het leven 
zelf  heel erg inspirerend, en heel cliché, de liefde. 
In het bijzonder inspireert mijn zusje van  twee 
mij. Het is mooi om te zien hoe zij de wereld ont-
dekt en niet bang is. Dit laat mij zien dat ik niet 
bang moet zijn in wat ik maak. Ik moet mezelf  
niet tegen laten houden, het mag fout gaan! Ik 
ben een groot fan van Picasso. Hij rende vroeger 
gillend weg van de kunstacademie, hij vond dat 
hij het allemaal wel zelf  kon doen. Dit past dus 
wel bij mij. Ook het maken van portretten van 
overleden dierbaren geeft mij inspiratie. Hiermee 
ben ik anderhalf  jaar geleden begonnen toen 
mijn moeder overleed. Het was voor mij heel 
heftig om dit te doen. Het leek alsof  ze bij me 
was en daardoor ben ik zo enorm geïnspireerd. 
Ik ben blij dat ik dit voor anderen ook kan doen. 
Als ik een portret van een overleden dierbare 
maak, verzamel ik zo veel mogelijk foto’s om die 
persoon echt te leren kennen. Op deze manier 
probeer ik het zo persoonlijk mogelijk te maken. 
Hierdoor laat ik niet alleen een bepaald persoon 
zien, maar ook hoe hij of  zij was. Naast deze 

mooie en emotionele opdrachten maak ik ook 
ander grafisch werk zoals visitekaartjes en menu-
kaarten. 
 Hoe mijn leven tot nu toe verlopen is en 
hoe het nu nog verloopt ben ik heel erg blij mee. 
Misschien dat ik een paar kleine stukjes over zou 
doen, maar de meeste dingen niet! Ik heb alles 
wat ik in mijn hoofd had geprobeerd en daar 
hoort natuurlijk vallen en opstaan bij. Op de 
kunstacademie had ik misschien wat minder gek 
moeten doen, maar dat hoort er bij. Dit heeft 
mij gevormd tot wie ik nu ben en ik ben blij dat 
ik dit heb meegemaakt. Over een paar jaar hoop 
ik financieel onafhankelijk te zijn en een eigen 
werkplek heb te hebben. Het liefste een plek waar 
andere creatieve mensen werken, niet per se voor 
een gesprek, maar ik vind het fijn om tussen de 
mensen te zijn. Een plek waar ik mijn spullen kan 
uithangen en wat mij energie geeft. Als laatste 
wil ik nog meegeven aan iedereen die twijfelt 
over wat hij of  zij aan het doen is: Gewoon doen! 
Bang zijn is oké, maar laat je er niet door tegen-
houden! �

Fotos 
Raquel Palla Lorden
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Tegenwoordig is suikervrij eten 
een hot item. Nel Oostendorp 
(59) is sugarchallengecoach en 
leeft suikervrij. Ze is hierdoor al 
vijftig kilo afgevallen en begint 
binnenkort een eigen praktijk.

Welke suikers moet je mijden als je suikervrij wilt 

eten?

Dit zijn de suikers die in een product zijn toege-
voegd om extra smaak te geven. De natuurlijke 
suikers die al in een product zitten zijn wel goed 
voor je.

Zijn suikers echt zo slecht voor je?

Suikers zijn zo slecht, omdat het alles verstoort in 
je lichaam. Je hormoonhuishouding wordt aan-
getast, je stofwisseling en met name je darmen. 
En je darmen zijn juist zo belangrijk! Tachtig 
procent van de ziektes die wij krijgen, komen 
vanuit onze darmen.

Hoe moeilijk is het om suikers te vermijden?

Het lijkt moeilijk, maar dat is het niet! We 
worden enorm beïnvloed met wat een gezonde 
keuze lijkt te zijn. Vaak is dit niet eens waar en 
worden er alsnog allemaal suikers toegevoegd. In 

het begin is het vooral een kwestie van heel veel 
etiketten lezen en dat kost tijd. Maar je wordt er 
steeds beter in en dan weet je precies wat je wel 
en niet kan pakken.

Wat zijn de voordelen van een leven zonder 

suiker?

Je krijgt veel meer energie! Ik zeg altijd: het is net 
of  de gordijntjes opengaan in je hoofd. Je voelt 
je veel helderder. Je kan ook veel beter slapen, je 
huid verbetert, je hebt geen energie dipjes meer 
en ga zo maar door. Ik eet drie keer per dag, 
that’s it. Tussendoortjes heb ik niet meer nodig.

Wat was de reden om minder suiker te gaan 

eten?

Ik heb 32 jaar bij de KLM gevlogen. Ik worstelde 
altijd met mijn gewicht, maar ik moest natuurlijk 
in dat uniform passen. Toch werd ik steeds dikker 
en hierdoor ook heel erg ziek. Op een gegeven 
moment woog ik 160 kilo. Ik dacht dat het nooit 
meer goed zou komen. Toen kwam ik in contact 
met Carola van Bemmelen. Zij werkt bij sugar-
challenge.nl. Zij trok mij over de streep.

Hoe zagen de eerste suikervrije weken er uit?

Ik had in de eerste paar weken veel last van 

ZONDER

De verslaving 
ligt altijd op 

de loer
Tekst door Roxanne de Leeuw
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aangeboden en toen at ik toch weer ‘fout’ eten. 
Die verslaving ligt zo op de loer, die is nooit weg! 
Hierdoor volgde er een hele moeilijke periode. 
Het duurde maanden om weer in het goede 
ritme terug te komen.

Hoe houd je het vol om suikervrij te eten en toch 

niet weer in je oude patroon te vervallen?

Ik houd het vol door tegen mezelf  te zeggen: Oké 
vandaag was even een misser. Ik veroordeel me-
zelf  niet. Het is gebeurd, heb je er van genoten? 
Ja. Laat het los en ga weer gewoon verder. En zo 
komen er steeds meer momenten dat het goed 
gaat, totdat je merkt dat het vanzelf  gaat.

hoofdpijn en voelde me heel erg moe. Dit komt 
doordat al die afvalstoffen uit je lijf  moeten. Het 
verschilt per persoon wat voor klachten je krijgt. 
Dit hoort erbij!

Waren er moeilijke momenten?

Tijdens een vakantie in Chili probeerde ik zo 
veel mogelijk suikervrije producten in huis te 
halen, maar dat was een drama. Je gaat dan op 
vakantie regelmatig uit eten. Ik kreeg van alles 

“HET IS NET OF 
DE GORDIJNTJES 
OPENGAAN IN JE 
HOOFD.”
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Is het voor iedereen aan te raden of alleen voor 

mensen die problemen ervaren?

Ja het is voor iedereen aan te raden. Je hebt ook 
TOFI’S: Thin on the Outside, Fat on the Inside. 
Dat zijn mensen die denken: ik kan alles eten en 
ik word nergens dik van. Je kan er van buiten dun 
uit zien, maar van binnen kan er allemaal vet om 
je organen zitten.

Wat is de voornaamste reden dat u een eigen 

praktijk begint?

Ik wil me vooral bezig houden met mensen die 
onregelmatig werken. Ik weet wat die worsteling 
inhoudt. Als je onregelmatig werkt, eet je vaak 
verkeerd en onregelmatig. Van ‘s nachts wer-
ken word je gewoon hartstikke dik. Ik kijk naar 
wanneer er gewerkt moet worden en hoe het eet-
patroon hier het beste op aangepast kan worden. 
En natuurlijk naar waar de meeste energie uit 
gehaald kan worden. Je hebt geen suiker nodig 
om je energiek te voelen. �

TIPS VOOR EEN LEVEN ZONDER SUIKER

• Als je gezonder wilt leven, kan je ook suikerbewust gaan 
eten.  

• Iedereen kan dit doen.

• Je moet jezelf niet veroordelen.

• Zie het niet als dieet, maar als levensstijl.

• Als het een keer fout gaat, moet je de draad weer gewoon 
oppakken.

• Het is gemakkelijker dan het lijkt.

• De keuze blijft altijd aan jou! 

Foto 
Raquel Palla Lorden
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“Leven zonder suiker zou ik voor kiezen. Volgens mij zijn we hier 
collectief  verslaafd aan en moeten we ons allemaal richten op 
natuurlijke en niet bewerkte suikers. Suiker hebben we nodig, maar 
ik zou liever willen leven zonder suiker dan dat ik tien jaar binnen 
zou zitten.”

M
arnix, 2

9
 jaar

STREET STYLE

“Ik zou kiezen voor tien jaar binnen zitten. Dan kan ik tien jaar 
lang, elke dag trainen en dansen. Maar suiker is eigenlijk gewoon 
drugs, als je daarvan afgekickt bent, ben je gewoon een super mens. 
Maar als ik moet kiezen, zou ik liever tien jaar binnen zitten en 
trainen.” 

“Zonder suiker leven kan ik niet. Geen soda, geen fernandes, niks! 
Nee hiervoor ben ik te verslaafd aan suiker. Dus dan is mijn keuze 
niet zo moeilijk. Ik zou zeker kiezen voor tien jaar binnen zitten. 
Dan kan ik lekker muziek luisteren en dansen.”
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Liever tien jaar 
binnen zitten of nooit 

meer suiker eten?
Met deze onaangename stelling gingen wij 
de straat op. Even pijlen hoe men over dit 
dilemma denkt.

Tekst door Juul Beijer en Marlijn Kant
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“Ik zal nooit meer suiker eten. Als ik tien jaar binnen zou moeten 
blijven, dan zou ik mijn vrijheid kwijt zijn. Ik denk dat vrijheid 
voor mij het belangrijkste is in mijn leven. Als er een kans is die zo 
veel mogelijk te behouden, dan ga ik daar voor.”

D
aniela, 2

6
 jaar

“Suiker is killing, dus ik zou kiezen voor nooit meer suiker eten. 
Aan leven zonder suiker kan je wennen. Voor mij is het sowieso 
al vrij makkelijk, ik eet geen vlees dus dan eet je vaak ook minder 
suiker.”

“Haha, nou dat is geen dilemma! Geen suiker meer eten natuurlijk. 
Suiker is voor mij eigenlijk een soort van drugs. Het verdooft je 
gewoon, het sluit je gevoel. Voor mij is het een stof  gemaakt om 
ons laag te houden. Het zit overal in en het is helemaal niet goed 
voor je lichaam. Suiker is eigenlijk de devil.”

“Nooit meer suiker! Je zou er aan moeten wennen en er mee leren 
omgaan om geen suiker meer te eten, maar ik zou mijn vrijheid 
niet willen opgeven! Ik zou gek worden als ik tien jaar lang binnen 
zou moeten zitten.”
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BE FREE
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