JIJ EN IK
In deze rubriek interviewen we twee mensen die
een familiaire of vriendschappelijke band met
elkaar hebben – of anderszins op elkaar betrokken
zijn. Wilt u meedoen aan deze rubriek of wilt u
andere mensen opgeven? Mail naar: visie@eo.nl.

Tekst: Wilfred Hermans Beeld: Jorik Algra

Gor (links) en Martin

Royal Mission bestaat tien jaar. Leider Martin Koornstra en spreker en arts Gor Khatchikyan beantwoorden
in hun binnenkort te verschijnen boek Genees de zieken heikele vragen rondom gebedsgenezing. “Martins
enthousiasme kan op introverte mensen intimiderend overkomen.”

‘Martin huilt
als-ie naar Bambi kijkt’
Martin (51): “Gor is zelfbewust en een uitstekende communicator. Op een podium
of tijdens een discussie weet hij precies
wat-ie wil. Als hij preekt, start hij vaak met
een verhaal uit zijn eigen praktijk: het ziekenhuis. Bijvoorbeeld hoe hij een patiënt,
volledig onder de kots, naar huis bracht en
daar voor hem bad.
Met Gor op reis gaan is fantastisch. Hij
houdt van avontuur, en we lachen om de
gekste dingen. Zo reisden we eens in een
busje dat allerlei gaten en hobbels in de
weg moest ontwijken. Bij elke hobbel was
het: ‘Ah, alweer een stukje gebrokenheid.’
We hebben zitten gieren...
Gor kan iemand wegblazen met zijn kennis. Tijdens een reis met Royal Mission
discussieerde hij met een andere medewerker over de vraag of je de genezing
van ongelijke benen wel medisch hard
kunt maken, of het meetbaar is. Hij gaat
er dan met gestrekt been in. Daar ben ik
later nog wel even op teruggekomen. ‘Jij
bent hier de medicus, en misschien heb
je gelijk, maar je brandt niet iemand op
deze manier af.’ In een discussie moet je in
zijn taal terugpraten, wil je hem bij zinnen
brengen. Dat kan ik inmiddels wel.
Wanneer hij ultiem gelukkig is? Als-ie op
z’n motor zit en keihard mag rijden. Hij
heeft een sportmotor waarmee je ruim 300
kilometer per uur kunt, een van de snelste
motoren ter wereld. Maar bloed vindt-ie
ook leuk. Als je hem hoort vertellen hoe hij
weer heeft lopen snijden of prikken, of een
drain heeft aangelegd, dan lijkt het alsof
hij over z’n grootste hobby praat.”
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Gor (32): “Martin is enthousiast en integer. Hij zet mensen in hun kracht. Ik zie
dat hij bewogen is, met mensen probeert
mee te voelen. Maar zijn enthousiasme
kan op introverte mensen intimiderend
overkomen.
Martin is een voetbalfan. Hij gaat uit z’n dak
voor Ajax, en als we een weekendje weg zijn
met het team, is hij altijd in voor een potje
voetbal, zelfs bij slecht weer. En hij huilt
als-ie naar Bambi kijkt, maar daar schaamt
hij zich niet voor, want ik heb het hem zelf
op een podium horen vertellen. Wat minder
mensen van hem weten, is dat hij technisch
hoogopgeleid is. Hij is ingenieur en heeft
jarenlang gewerkt voor een Japans bedrijf
dat ingewikkelde machines maakt.
Wat hem irriteert? Als dingen niet goed
geregeld zijn. We waren eens op reis in
Suriname en hadden met de locatie uitgebreid voorbesproken hoe ons programma
eruit zou zien. Toen we daar aankwamen,
was daar weinig van terechtgekomen. Ik
houd van improviseren, terwijl hij zaken
het liefst ruim van tevoren regelt, dus op
dat vlak liggen we weleens met elkaar in
de clinch. Maar: voor Martin is de mens
altijd belangrijker dan de kwestie. Hij gaat
niet over lijken, terwijl ik – vaak onbewust
– best hard kan zijn naar mensen.
Ik heb Martin leren kennen toen hij jeugdwerker was op een tienerevent waaraan ik
deelnam. Het belangrijkste wat ik van hem
heb geleerd, is zelfverloochening. Niet
je gelijk willen halen. Ik zie hoe Martin
zich kwetsbaar durft op te stellen, en hoe
dat hem uiteindelijk verder brengt. Zelf
worstel ik daar nog vaak mee. Het is ook
een verschil tussen de Armeense en Nederlandse cultuur; in Armenië zullen mannen
nooit hun zwakte tonen, het is een echte
machocultuur. Martin is allesbehalve
macho.”
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