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‘Je moet bezig
blijven, dóórgaan’

Portret van meneer Van Capelleveen

Meneer Van Capelleveen (88) heeft twee rechterhanden. Hij
maakt allerlei dieren van glas, vooral vogeltjes. Iederen thuiszorgmedewerker krijgt er één. Bezig blijven helpt hem om het
wegvallen van zijn vrouw, vorig jaar, te verwerken. “Door die
vogeltjes te maken ben ik er langzaam weer bovenop gekomen.”

Tekst: Wilfred Hermans

Van Capelleveen: “In de oorlogstijd ging ik
naar de mulo. De school werd door de Duitsers
gevorderd, het was een rommeltje, waarop
mijn vader vroeg: wat wil je zelf? Ik wist het
niet, maar mijn buurman wist het wel! Hij zei:
‘Die jongen is zo handig, hij moet naar de ambachtsschool’. Dat deed ik. Inmiddels was het
1946 toen een leraar zei: ‘Jij bent boven de
middelmaat, je moet in Leiden de instrumentmakersschool doen’.
Ik heb zijn advies opgevolgd, met succes. In de
gang hangt het ontwerp van de laatste vleugel
die ik heb ontworpen. Tot mijn pensioen was ik
tekenaar en constructeur bij pianobedrijf Rippen,
het bedrijf is inmiddels ter ziele. Veel Rippenpiano’s heb ik dus ontworpen; daar ben ik wel
trots op, ja.”
‘Patiëntje pesten’

“Toen ik zeventien was, merkte ik voor het eerst
iets van mijn MS. Ik was net in opleiding tot
instrumentmaker toen ik opeens een dove hand
kreeg, dus ik zag mijn carrière al ineenstorten.
Uiteindelijk zwakten de klachten weer af, maar
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de laatste twintig jaar werkte ik ’s ochtends een
paar uur en ’s middags een paar uur; tussen de
middag ging ik naar bed, want MS maakt je
vreselijk moe.
Sinds vijftien jaar zit ik in een rolstoel. In die periode kreeg ik een slangetje om het sanitaire
gedoe te regelen. Dat gaat dwars door je
maagwand je blaas in, van daaruit kun je dan
plassen. Aanvankelijk moest dat slangetje dagelijks losgemaakt worden, waardoor er elke
dag thuiszorg over de vloer kwam. Later zei een
hulp dat dit tegenwoordig helemaal niet meer
nodig was. Het is ‘patiëntje pesten’, zei ze. Nu
heb ik wel dagelijks hulp voor mijn steunkousen.
Ik kan zelf nog douchen en naar de wc.”
Opeens voor je neus

“Eerst moest ik erg wennen aan de thuiszorg.
Ze komen vaak binnen zonder kloppen, staan
ineens voor je neus! Dat was ik niet gewend,
maar nu is het gewoon. Aan de manier waarop ze binnenkomen, hoor ik al wie het is.
Omdat ik mijn hele leven vanwege mijn MS al
vaak in het ziekenhuis heb gelegen, hoefde ik
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‘Aan de manier
waarop ze
binnenkomen, hoor
ik al wie het is’
er niet aan te wennen om verpleegd te worden. Mijn vrouw was zelfs een verpleegster. Ik
heb geen klagen en kan heel goed met ze
omgaan. En ik geloof dat ze met mij ook tevreden zijn. Ze hebben belangstelling voor wat ik
zoal doe en beleef. Of we diepe dingen bespreken? Nee, dat doe ik met de dominee, niet
met de thuiszorg. Ze krijgen van mij allemaal
een vogeltje, die maak ik zelf, van glas. Eerst
maakte ik vlinders, die hebben ze ook allemaal
gekregen. Ik maak ook sieraden, hier, kijk maar.
In mijn werkkamer staat een slijpmachientje,
verder is het veel soldeerwerk. Je moet bezig
blijven, dóórgaan. Dat is het geheim. Om diezelfde reden heb ik een boek over mijn leven
geschreven, voor het nageslacht – overigens
hebben de thuiszorgmedewerkers het ook allemaal gelezen. Het meest trots ben ik op het
paard, daar in de hoek. Daar heb ik maanden
aan gewerkt.”

en voel weinig verschil tussen warmte en kou.
Gelukkig doen mijn duim, wijsvinger en pink het
nog aardig, daardoor kan ik vogeltjes blijven
maken. Door die bezigheid ben ik er na het
overlijden van mijn vrouw langzaam weer bovenop gekomen. Op die foto daar lacht ze, zie
je dat? Dat komt omdat ik er een paar vogeltjes
omheen heb gezet.
Mijn drie kinderen komen al tien jaar elke
week, tot mijn verbazing, en dan koken ze voor
me. Ze weten hoe handig ik ben, want ze vragen steeds: pa, kun je dit doen, pa? Pa, kun je
dat maken? Die en die heeft nog geen vogeltje
gehad, heb je er nog één?”

Hersenbloeding

Een vogel die niet vliegen kan
Wat heb je eran
wat heb je eran
Een vogel die niet zingen kan
Wat heb je eran
wat heb je eran
Een vogel die niet nestelen kan
Wat heb je eran
wat heb je eran
Een vogel – man, zit toch niet zo te zeiken
Ik vind het leuk om naar te kijken!

“Dit jaar zou ik zestig jaar met mijn vrouw getrouwd zijn. In de slaapkamer hangen twee
schilderijen die ze gemaakt heeft. Vorig jaar
overleed ze aan een hersenbloeding. Ik verzorgde haar intensief, kon alleen weg als de
verzorging er was. De laatste jaren had ik weinig MS-klachten, maar toen mijn vrouw overleed, kwamen de klachten gelijk weer opzetten.
Bij spanning krijg ik dove handen en benen.
Ze worden ongevoelig, dan laat ik alles vallen

Laatst kreeg ik van iemand de vraag: hangen
die vogeltjes jou inmiddels niet de keel uit? Ik
zei: néé, ik vind het juist leuk! Naar aanleiding
daarvan schreef ik een gedichtje – want ik
schrijf soms ook. Zal ik ‘m voorlezen?

Dit interview kwam tot stand met medewerking van de zorgdienstverlener Opella (actief in Ede en omgeving).
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